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BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam. İstisnalar ve Tanımlar 

Amaç 

M A D D E 1 - Bu Kanunun amacı; yürürlüğe giriş tarihinden once imar ve gecekondu mevzuatına ay
kırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki butun yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu 
işlemlere ilişkin başvuru, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer husustan belir
lemektir. 

Kapsam 

M A D D t 2 — Bu Kanun, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yer
lerdeki butun yapıları kapsar. 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar 
b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek S inci maddesi gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1 03 uncu maddesi 

kapsamına giren yerlerdeki yapılar 
c) (b) fıkrası dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar 
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İstisnalar 

MADDE 3 - - istanbul ve Çanakkale boğazlan ile 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 286 sayılı Tezkere ı 
Samı>e j'e belirlenen fcreğlı Komur Havzasında ve bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren uç ay 
içinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan, adalarda, tarihî değeri olan yerlerde, 31 Aralık 1981 tarihin
de orman sınırları içinde bulunup da bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerde, bu Ka
nunun hükümleri uygulanma/ Buralardaki yapılanma esasları özel kanunlarla düzenlenir 

Ayrıca. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapılar ile belediye ve müca
vir alanlar dışındaki koy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında koy nüfusuna kayıtlı ve köyde sü
rekli oturanlara veya miras yoluyla intikal edenlere ait konutlar ve müştemilatı ile 2 ncı maddenin (b) 
fıkrası kapsamına girmeyen nehir kenarlarına 500 metrelik kara yönündeki kuşak, içinde kalan yapılara bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz 

T a r ı m l a r 

MADDE 4 Bu Kanunun uygulanmasında kullanılan bazı terimler aşağıda gösterilmiştir 
a) Yapı Kaıada ve suda, daimi ve muvakkat, resmî ve özel, yeraltı ve yerüstü, sualtı ve sııustu inşa

atı ile bunların ilavelerini, değişikliklerini ve tamirlerini, sabit ve müteharrik tesislerini kapsar İnşa halinde
kiler de bu tanıma dahildir 

b) Muhafaza edilecek \apı Bu Kanunda belirtilen tecavüz durumları bulunmavan, kullanılan veya 
kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılar ve kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış yapı 
bölümleridir 

c) Islah edilerek muhafaza edilecek yapı Bu Kanunda belirtilen tecavüzleri giderilecek vapılar veya 
kat tavan betonu dökülmemiş veya kat tavanı kapatılmamış yapı bölümleri imar mevzuatına uygun hale 
getirilecek yapılardır 

d) Uectkondu İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın 
kendisine ait olmayan arsa ve araziler üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır 

e) Hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapılar Kişilerin, hissedar oldukları arsa ve arazının herhangi bir 
yerini işgal ederek imar mevzuatına aykırı inşa ettikleri yapılardır 

f) Tehlikeli madde deposu Katı, sıvı ve gaz halinde olan parlayıcı ve patlayıcı, tehlikeli ve zararlı 
maddelerin zemin altında veya zemin üzerinde depolandığı yapılardır 

g) Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı Yetkili makamlarca belirlenmiş kural ve ücret tarifelerine 
uygun biçimde, kamu görevlilerinin denetimi altında, getirdiği kullanımdan belirli kışı veya topluluklara 
farklı kullanım tekeli tanımaksızın faydalanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan 
konut dokunulmazlığı olmayan yapılardır Eğitim, sağlık, turizm, spor ve benzen amaçlara yönelik, ilgili ba 
kanlıklarla belirlenen yapılar da bu tanıma dahıldıı 

h) imar mevzuatına aykırı yapı: Ruhsatsız yapılan, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat 
nizamına taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, on cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bol 
geleme esaslarına aykırı olan; komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi 6785 sayılı 
imar Kanununun 33 uncu maddesinde sayılan kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, 
başkasının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır 

i; Yapı inşaat alanı Bodrum, asmakat, çekmekat ve çatıkatları dahil, iskânı mumkun olan butun 
katların ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. 

Açık çıkmalar bu sahaya dahil değildir 
j) Ruhsat harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilmiş olan bina inşaat harcıdır 
k) Islah imar planı • Düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alan 

larmıı sınırlan belli edilmek suretiyle mevcut durumunu da dikkate alarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale 
getirilmesi amacıyla yapılan imar planıdır 

1) Her ölçekte imar planı 1/50 000 dahil daha buyuk ölçekli; çevre düzem, nazım imar planı veya 
uygulama imar planları, koruma amaçlı imar planlarından herhangi biridir 

m) Bölge ölçeği • Hisseli arsa ve araziler üzerinde veya gecekondu niteliğinde, düzensiz ve sağlıksız 
olarak yapılmış yapıların yoğun olduğu, cıvan ile butunleştırılmek suretiyle en az bir ıslah imar planının 
yapılabileceği kadar alan büyüklüğünü ifade eder 

V » j t m » SültJmti Savfg . i 
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rı) Kıyı D e m / , gol (doğal ve yapay) ve nehirlerin kiv i çizgisi boyunca uzanın kara parçasıdır B u ka 

ra parçası, dem? ve gollerde, taşkın durumları dışında, kara yönünden en cok ilerlediği anda suların belir

lediği kıyı çizgisi ile bu çizgiden sonra da devam eden, kı\ı hareketlerinin oluşturduğu kumluk , çakıllık, taş

lık, kayalık, sa/lık, bataklık alanın ka ra yönündeki doğa l sınır çizgisi arasında kalan alandır 

Nehir lerde (akarsularda) bu alan, suvun olağan yatakları ile bu yataklardan sonra da devam eden, su

y u n etkisiyle oluşan kumluk , çakıllık, taşlık kavalık, sazlık, bataklık alanın kara yönündeki doğal sınır 

çizgisi arasında ka lan alandır. 

o) Kıyı kenar çizgili Den iz , gol ve nehir kıyılarının kara yönünde bittiği doğal sınır çizgisidir 

p) Sahil ^erıdı Den iz , gol ve nehir kenarlarında; kara yönünde kıyı kenar çı/gısınden itibaren imar p l a 

nı o lan yerlerde yatay olarak en az 10 metre, imar p lanı o lmayan koy ve kasabaların toplu yerleşme alanla

rında en az 30 metre, diğer yerlerde en az 100 metre genişliğindeki arazıdır 

r) İçme ve ku l l anma suyu kaynakları mut lak k o r u m a alanı fçmt ve ku l l anma su ıu temin edilen ve

ya edilecek baraj, gol, göletler etrafında en yüksek su seviyesinde, su ile karanın olııstuıduğu çizgiden iti
baren yatay 300 metre genişlikteki karasal alandır 

s) İçme ve ku l l anma suyu kaynakları kısa mesafe ko ruma alanı M u t l a k ko ruma alanı sınırlarından 

it ibaren yatay 700 metre genişlikteki karasal alandır 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

G e n e l Esaslar 

Tusnıt 

M A D D E 5 - i m a r mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve eJılmekte olan yapılarla gecekondular, tabı t b u 

lacakları işleme gore aşağıdaki gibi tasnif edilir 

a) M u h a f a z a edilecek ve ıslah edilerek muhafaza edilecekler 

b) Yıkılacaklar 

Yapılatın konumlan ve muhafazası 

M A D D E 6 — \) İmar mevzuatına aykırı yapıların, imar mevzuatı bakımından konumları aşağıda gos 

terılmıştıı 

a) İmar planı o lan \erlerde ve kendi parseli içinde; bolgeleme esaslarına uygun o lan veya o lmayan ^eya 

yo l , meydan otopark gibi f>785 sayılı İmar K a n u n u n u n 33 uncu maddesinde savılan k a m u hizmet ve tesisleri

ne ayrılan alanlarda yapılan yapılar 

b) imar planı o lmavan yerlerde ve kendi parseli içinde, yönetmeliklerin ve 1710 sayılı E sk i Eserler K a 

nuııunda geçen S I T alanları ıç,n belirlenen geçici yapılanma koşullarının uygulandığı alanlardaki yapılar 

c) Imat planı o lan veya o lmayan yerlerde; başkasının mülküne kısmen tecavüz eden veya iskân dışı şart 

l ann uygulandığı alanlarda vapılan yapılar 

d) Gecekondu la r 

e) Hissel i arsa ve araziler uzerındek' yapılar 

B1 B u K a n u n d a belirlenen esaslara gore muhafaza edilecek veva ıslah edilerek muhata/a edilecek yapılara 

bu Kanundak i yukumlıılukierm yerme getirilmesi kaydı ile ruhsat ve ku l lanma izni verilir I m ı r me\zuatı 

na avkırı olup da ruhsat ve ku l lanma izni verilemeyecek yıkılması gereken yapılar İS inci maddede goste 

rılmıştır 

Görev/' idareler 

M A . D D E 7 — B u K a n u n u n öngördüğü yapıların tasnif başvuru, tespit değerlend'rme, uygulama ve 

duyuru işlemleri, yapılar, beled'ye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyelerce beledıve ve mücavir alan 

sınırları dışı.ıda ise valil iklerce yapılır 

B u K a n u n d a beledıve ve belediye encümenine veri len görev ve yetkiler Anka r a ' d a 28 Mayıs 1928 tarih 

ve H 5 1 savıh K a n u n l a venlen görev ve yetki çerçevesinde A n k a r a Şehri İmar Mudur luğu ve i m a r İdare H e -

vetınce kullanılır ve bu yetkiler 14 uncu madde esaslarına gore devredilebilir 

Görevli idarelerce ahnacak tedbirler 

M A D D E 8 — Va l i l i k belediye ve diğer ilgili kuruluşlarca, her tur ve ölçekte ımai planlarının ve uygula

malarının vatandaşların inşaat işlemlerini güçleştirmeyecek, geçmiş düzensiz uygulamalara zor lamayacak şe-
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kilde ve zamanında yapılmasına; ayrıca ruhsat verme işlemlerinde müracaatların birikmesine ve gecikmesine 
sebep olan engellerin kaldırılmasına, işlemlerin süratle yürütülmesine ilişkin gerekli tertip ve tedbirler alınır 

Afete maruz bölgelerin yemden değerlendirilmesi 

MADDE 9 — Taşkın koruma alanları ile su baskını, heyelan, kaya düşmesi, çığ tehlikesi ve benzen 
fiilî veya muhtemel afete maruz bölge kabul ve Resmi Gazetede ilan edilen yerler, İmar ve İskân Bakanlığın
ca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yemden incelenerek; alınacak tertip 
ve tedbirlerle afete maruz bölge vasfından tamamen veya kısmen çıkarılabilecekler tespit edilir ve alınacak 
tertip ve tedbirler beş yıl içinde bir program dahilinde gerçekleştirilir. Diğerlerinin afete maruz bölge vasfı 
devam eder 

Fski eserler ile koruma alanları ve SıT bölgelerinin yemden değerlendirilmesi 

MADDE 1Q — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca şimdiye kadar verilmiş eski eser
ler ile bunların koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararlar; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren en geç bir yıl içinde Bakanlar Kurulunca v en iden belirlenir ve ilan edilir. 

İKİNCİ KISIM 

Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başvuru İşlemleri 

MADDE 11. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için yapının bulunduğu yerin valilik veya 
belediyelerine aşağıdaki esaslara gore başvurulur. 

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek malıklı olanların sahibi, apartmanların müteahhitleri 
veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi bin veya bunların vekilleri vasıtası ile dilekçe ile belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde belediyelere, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe bizzat müra
caat ederler Dilekçe uç nüsha olarak tanzim edilir ve dilekçenin her birine varsa tapu suretleri ve başvu 
ru masrafı olarak başvurduğu belediye (Ankara'da Ankara Şehri İmar Mudurluğu) veya ıl özel idareleri 
hesabına milli bir bankaya yatırılan 2 000,— TL.'nın makbuzları eklenir. Bankaya yatırılan bu paralar, bele 
diye (Ankara'da Ankara Şehri İmar Müdürlüğü) veya il özel idareleri bütçelerine ırad kaydedilir. Valilik veya 
belediyeler dilekçe ve eklerinin alındığını onaylayarak bir suretini müracaat sahibine, bir suretini yapının dos 
yasına, bir suretini arşive teslim eder. 

Başvuru iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan başvurularda, dilekçenin posta
ya verildiği tarih başvuru tarihi sayılır 

İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilip valilik ve belediyelerce ve dış temsilcilikler için de Dışişleri Ba
kanlığınca çoğaltılacak form dilekçede; başvuranın kimliği ve adresi, yapının mevkii ve varsa ada ve parsel 
numarası, yapının turu ve inşaat seviyesi ve imar mevzuatına aykırılıkları ve daha önce tespitinin yapılıp ya
pılmadığı ve benzen hususlar belirtilir 

Başvuru, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç uç ay içinde yapılır Suresi içinde baş
vuruyu engelleyecek hastalık veya görev gibi mazereti tevsik edilenlerin başvuruları, bu surenin bitiminden 
itibaren uç ay içinde de kabul edilir Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler, dal 
mî görevde bulunanlar ile herhangi bir nedenle yurt dışında bulunup buradaki ikametleri uç aydan fazla 
devam edenler için başvuru suresi bir yıldır. Yurt dışında bulunanlar dış temsilciliklere başvuru masrafı kar 
şılığı yabancı parayı yatırarak müracaat edebilirler Dış temsilcilikler dilekçe ve eklerinin alındığını onaylayarak 
bir nüshasını müracaat sahibine teslim eder, diğerlerim ve başvuru masrafları karşılığı yabancı parayı ilgili 
idarelere gönderirler 

Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yar
dımcı olmak üzere; arsa ve arazilerin ada ve parselini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki 
mevcut bilgileri havı bir dilekçe ile valilik veva belediyelere 2 000,— T L lık başvuru masrafını ödemeden 
başvurabilirler 

Yukarıda belirtilen başvuruların usulüne uygun yapılmasını temin için valilik veya belediyelerce yeterli 
bürolar kurulur ve gerekli herturlu tertip ve tedbirler alınır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Tespit işlemleri ve Islah İmar Planları 

Tespit 

MADDE 12. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit işlemlerinde; imar ve İskân 
Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya belediyelerce bastırılacak standart formlar kullanılır, 

Başvuru işlemleri usulüne uygun tamamlanmış yapıların tespit işlemleri; 6785 sayılı İmar Kanununun il-
gili hükümlerine göre valilik veya belediyeler tarafından oluşturulacak teknik ekiplerce, mahallinde aşağı-
daki öncelik sırasına göre yapılır. 

Birinci öncelik; zemin katın tavan betonu dökülmemiş veya zemin Katının tavanı kapatılmamış İnşa halin-
deki yapılarla gecekondulara, ikinci öncelik, kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa ha-
lindeki yapılara, üçüncü öncelik; kullanılan veya kullanılmaya hazır hale getirilmiş yapılara verilir. 

Birinci öncelikteki yapılara kendi içinde; inşaatı su basman seviyesi üzerinde olanlar, subasman safhasında 
olanlar, bodrum katı inşaat seviyesinde olanlar ve temel safhasında olanlar, olmak üzere öncelik verilir. 

Bu Kanun kapsamına girip de 11 inci maddedeki süreler içinde başvurusu yapılmayan yapılar; valilik ve
ya belediyelerce elektrik, su ve benzeri kayıtlar üzerinde inceleme yapılarak ve ayrıca mahallinde araştırıla
rak belirlenir ve bu maddede belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

Bu Kanun kapsamına giren yapıların tespitinde; başvuruda beyan, edilen bilgiler tahkik edilir ve fiilî 
durum tespit edilir, inşa halindeki yapılardan mühürlenmemiş olanlar mühürlenerek İnşaat durdurulur. Ya-
pının statik yeterliliğini belirleyen proje veya raporların incelenmesine ve değerlendirilmesine esas olacak 
fizikî durumu tespit edilir ve bir zabıt tutulur ve her yapı için bir dosya açılır. İnşa halindeki yapının imar 
mevzuatında belirtilen belgeleri aranır ve bu belgelere göre durumu incelenir. İlave bilgi ve belge gereken ya
pılar için bu bilgi ve belgeleri tamamlatmak üzere süre verilir. 

Islah imar planlarının yapılması da dahil tespit işlemleri bu Kanunun yürürlüğe giriş, tarihinden itibaren 
en geç onsekiz ay (hisseli arsa ve arazilerde otuzaltı ay) içinde tamamlanacak şekilde gerekli tertip ve tedbir
ler alınır. Nüfusu 500 000'i geçen belediyelerde veya imar ve İskân Bakanlığının gerekli gördüğü illerde; 
talep halinde Bakanlar Kurulunca bu süre en çok altı ay daha uzatılabilir. 

Sınır tespiti ve ıslah imar planı yapılması 

MADDE 13. — Gecekonduların bulunduğu arsa ve araziler ile üzerinde yapı bulunan hisseli arsa ve 
arazilerin bölge ölçeğinde sınırlarının tespit edilmesinde ve ıslah imar planlarıma yapılmasında ve uygulan-
malaında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6785 sayılı İmar Kanunu ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu-
nun ilgili hükümleri uygulanır. Valilik veya belediyeler bu uygulamaları -yapmaya yetkelidir. 

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; gecekondularla hisseli arsa ve ara-
ziler üzerindeki yapıların, varsa tasdikli halihazır haritalar, yoksa kadastral durum veya hazırlanacak kro-
kiler veya mevcut hava fotoğrafları esas alınarak ve civarı ile bütünleşerek bölge ölçeğinde sınır tespiti ya-
pılır. Daha önce sınırları tespit edilmiş bölgelerde de bu Kanuna göre yeniden sınır tespiti yapılır. 

Bölge ölçeğinde sınır tespiti yapılan alanlarda mülkiyet durumları dikkate alınarak; gecekondu, hisseli 
arsa ve arazi üzerinde yapılan yapılar ve kalan diğer alanlar belirlenir Bölge sınırı, bu ayrıntılarla birlikte, 
Maliye Bakanlığının muvafakati alınmak suretiyle belediye encümenleri veya il idare kurullarınca kararlaş
tırılarak İmar ve İskân Bakanlığının tasdikine sunulur. Maliye Bakanlığı talebin yapıldığı tarihten itibaren 
bir ay içinde görüsünü bildirmekle, İmar ve iskân Bakanlığı bu sınırların tasdik işlemini Üç ay içinde sonuç
landırmakla yükümlüdür. Şehir içinde, çevresindeki imar durumu ile uyum sağlayamayan gecekondular böl-
ge sınırları içine dahil edilmez. 

Sınırları belirtilen alanlarda kadastral haritası bulunmayan arsa ve arazilerin tahdit, tespit ve tescilleri, 
ilanların yapılmasına ve Komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 76.6 sayılı Tapulama Kanunu hü-
kümleri uyarınca kadastro veya tapulama müdürlüklerince öncelikle tamamlanır. Anlaşmazlıklar yetkili ve 
görevli mahkemelerce çözümlenir. 

Bilahare her yapı mahallinde teknik ekiplerce incelenir. Bu incelemeden sonra yapıların ve işgal ettiği 
arsanın, varsa katların ebatlı krokisini de ihtiva eden rapor hazırlanır ve bir zabıt tutulur. Bu yapılar, var
sa hava fotoğraflarından da yararlanılarak haritaları üzerinde işlenir. Bu belgelerle birlikte, yapılar için tan-
zinı edilen dosyalar ıslah imar planlarını yapacak birimlere teslim edilir. 
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b) Üzerinde gecekondu bulunan arsa ve arazilerden; aşağıda belirtilenler, 775 sayılı Gecekondu Ka
nununun 3 uncu maddesindeki istisnalara bakılmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bedelsiz ola
rak belediye veya ıl özel idarelerin mülkiyetine geçmiş sayılır. 

1) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; Hazine ve ıl özel idarelerine ait olanlar ile Devletin hü
küm ve tasarrufu altındaki yerler (sahil şeridi, kıyı ve 18 ıncı madde (f) fıkrasındaki arsa ve araziler ha
riç) belediyelerin mülkiyetine. 

2) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında; Hazine ve belediyelere ait olanlar ile Devletin hukum ve 
tasarrufu altındaki yerler (sahil şendi, kıyı ve 18 inci madde (f) fıkrasındaki arsa ve araziler hariç) ıl özel 
idarelerinin mülkiyetine. 

Bunlardan tespit edilen boige sınırları içinde kalanlar valilik veya belediyelerin talebi üzerine re'sen ta
puya tescil edilir ve Maliye Bakanlığına ve ilgili idarelere bildirilir. Islah imar planlarında genel bütçeye da
hil dairelerin ıhtıyaçlannı karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu 
görülen arsa ve araziler eski sahiplerine aynı şartlarla gen verilir. 

c) Islah imar planları mumkun olduğu kadar fiilî durum dikkate alınarak yapılır. İmar planı olan 
yerlerde, mevcut imar planları ıslah imar planları şeklinde yeniden düzenlenir. Islah imar planlan İmar ve 
İskân Bakanlığına intikal tarihinden itibaren en geç uç ay içinde tasdik veya iade edilir. İade edilen ıslah 
imar planları, kendilerine intikal tarihinden itibaren valilik veya belediyelerce bir ay içinde düzeltilerek tek
rar tasdike gönderilir. Düzeltilmiş bu planlar, İmar ve İskân Bakanlığına intikal tarihinden itibaren yeniden 
incelenir ve en geç uç ay içinde tasdik edilir. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ıslah imar planlannm yapılması ve uygulanması için yetersiz 
kalan veya teknik niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün göstereceği lüzum üzerine 766 sayılı Tapulama Kanunundaki ilan, tespit ve itiraz usullerine uyularak 
kadastro ve tapulama müdürlüklerince, bu müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde yetkili kılınacak diğer mü-
durluklerce yenilenir. Bu yenileme sonucunda tapu sicillerinde gerekli düzeltmeler re'sen yapılır. 

Valilik veya belediyeler ıslah imar planı yapılacak bölgeleri bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itiba
ren en geç üç ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Kadastro ve tapu
lama paftalannm yemlenmesine ilişkin hususlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce talebin kendisine 
yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tamamlattınlır. 

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar, bu Kanunun uygulanmasında herhangi bir hak ve talepte bulu
namazlar. 

Bu maddenin (b) fıkrasına gore mülkiyetine geçmiş sayılanlar dahil belediye veya ıl özel idarelerine ait 
arsa ve araziler için; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde ıl idare kurulları 
veya belediye encümenlerince gecekonduların tapu verilinceye veya tasfiye edilinceye kadar alınmak üzere 
arsa kullanım bedeli tespit edilir. Üzerinde gecekondu bulunan Hazineye ait arsa ve arazilerin kullanım bedel
lerim tespit etmeye; mevcut kira mukavelelerine itibar ederek, ıl idare kurudan veya belediye encümenleri 
yetkilidir. Hazine, belediye ve il özel idarelerine ait arsa ve arazilerin kullanım bedelleri, belediye veya il 
özel idarelerine irad kaydedilir. 

Vakıflar idaresine veya diğer katma bütçeli dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya gerçek kişile
re veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arazi ve arsalar üzerindeki gecekondulann arsa ve arazı kullanma be
delleri ise; karşılıklı anlaşma yoluyla belirlenerek ilgililerce arsa ve arazi sahiplerine ödenir. Taraflar anlaşa
madığı takdirde kullanım bedelinin tespiti için yargı yoluna başvururlar. 

Bu kullanım bedelleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takıp eden ay başından başlamak üzere ta
hakkuk ettirilir. 

e) Bu maddeye göre sınırlan tespit edilen bölgeler içindeki yapılardan fen ve sağlık yönünden kullanıla* 
bilir olduğu 19 uncu maddeye göre tespit edilenler; ıslah imar planlan yapılıp ruhsat ve kullanma iznine 

ilişkin karar verilinceye kadar, ilgili kanunlarda öngörülen ödemeleri yerine getirmek kaydı ile; elektrik, yol, 
su, kanalizasyon gibi, mümkün olabilen altyapı hizmetlerinden bir program dahilinde geçici olarak yararlan
dırılırlar. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Değerlendirme Esasları 

M A D D E 14. - imar mevzuatına aykın yapılarla gecekondular için yapılacak değerlendirme işlemlerin
de aşağıdaki esaslar dikkate alınır 
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a) Yapılan tespitlere gore değerlendirme sonuçları hakkında belediye encümeni veya ıl idare kurulları
nın karar alması esastır. Sadece bu Kanunun uygulanmasına ait olmak şartı ile ve gerektiğinde soz konusu 
kurullar bu yetkilerini en az birer fen ve sağlık elemanı ile teşkil edecekleri asgari üç kişilik kurullara dev
redebilirler Değerlendirme sonuçları hakkındaki kararlar, değerlendirme sonuçlarının kurullara veriliş tari
hinden itibaren en geç uç ay içinde alınır. Bu kararda; önce, yapının 4 üncü maddenin (h) fıkrasında sa
yılan imar mevzuatına aykırı yönlen, daha sonra 5 « 6 ncı maddelere gore durumları belirlenir. 

b) Tespiti yapılmış yapıların değerlendirme işlemleri bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en 
geç kırkıkı ay (hisseli arsa ve arazilerde beş yıl) ıçınd: tamamlanır ve uygulamaya geçilir. Bu sureye başvuru 
ve tespit suresi de dahildir 

c) Değerlendirmelerde aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan yapılardan, komşu parsele 
çıkmalar da dahil tecavuzlu olarak yapılanlara, tecavüze uğrayan arsa ve arazı sahibi ile anlaştıklarını belge
lemek ve tapu işlemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların anlaşması ınumkun 
olmadığında yargı yoluna başvurulur. 

d) Daha once verilmiş olan ruhsal ve eklerine gore inşa edilen veya inşa halindeki yapılarla her ne se 
beple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için daha once verilmiş olan ruhsat ve kullan
ma izinleri müktesep hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca harç ve para cezası alınmaz. 

D Ö R D Ü N C Ü BÖLÜM 

Uygulama İşlemleri 

Muhafaza edilecek ve ulak edilerek muhafaza edilecek yapılar 

M A D D E 15 — Değerlendirme sonucu kendi parseli içinde olan, imar mevzuatına aykırı yapıların; yola 
veya imar yoluna veya kıyı kenar çizgisine veya 18 ıncı maddede belirtilen karayolları yaklaşma sınırına teca
vüz durumları yapının tecavuzlu bölümlerinin yıktırılıp, tecavüz durumu giderildikten ve ayrıca komşu parsele 
tecavüzü olanların 14 uncu maddenin (c) fıkrasına gore taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekil işlemleri 
tamamlandıktan, fen ve sağlık kurallarına ve bu Kanunda belirtilen diğer hususlara uygunluğu belirlendikten 
sonra; aşağıda belirtilen durumlarına gore muhaıazala,ı,ıa veya ıslah edilerek muhafazalarına karar verilir Bun
lardan inşa halindeki yapıların, kat tavan betonu dökülmemiş veya kat tavanı kapatılmamış bölümleri için 
imar mevzuatına uygun hale getirilmesi kaydı ile inşaata devam izni verilir 

a) Bolgeleme esaslarına uyan, kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılara ruhsat ve kullan
ma izni verilir Bunlardan kat tavan betonu dokulmu; veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki yapıların 
sadece kat tavanı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için gerekli inşaat izni verilir, 

b) Bolgeleme esaslarına uymayan sanayi ve turizm yapılarının, imar planındaki konumuna uygun yerlere 
nakil edilip edilmeyecekleri İmar ve İskân Bakanlığınca belirlenecek esaslara gore valiliklerce kararlaştırılır 
Nakli gerekli görülen kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş sanayi ve turizm yapılarının; Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek bir sure sonuna kadar geçici muhafazalarına karar verilir. İnşa halındekılerın bölge 
leme esaslarına uygun maksada gore tadıl edilmeleri kaydı ile inşaata devam izni verdir. Nakline gerek gö
rülmeyen inşa halindekiler de dahil sanayi ve tur.zm yapılarına, ruhsat ve kullanma ı?nı verilir. 

Bolgeleme esaslarına uymayan, kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş diğer yapılara bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık geçici ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Bolgeleme esaslarına uymayan, kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavam kapatılmış inşa halindeki yapı
ların, sadece kat tavanı kapatılmış bölümlerinin tamarolanması için gerekli inşaata devam izni bölge koşullarına 
uygun amaca tahsis edilmek kaydı ile verilir. 

c) 6785 sayılı İmar Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda 
yapılan, kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş yapıların; dört yıllık anar programına dahil olmayan 
yerlerde, sahiplerinin muvafakati aranmaksızın tapu kütüğüne şerh verilerek 6785 sayılı İmar Kanununuı 
11 ıncı ve 33 uncu maddelerinde sözü edilen on yıllık surenin beş yılı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
geçmiş sayılarak beş yıllık geçici ruhsat verilir 

Bunlardan kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki yapıların sadece kat ta 
vanı kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için gerekli geçici inşaat izni verilir Bunlar için beş yıllık geçici 
surenin başlangıç tarihi ruhsat ve kullanma izninin varıldığı tarihtir. 
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d) Bolgeleme esaslarına uymayan, kullanılan tehlikeli madde depolan bu Kanunun yürürlüğe gıı 5 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde boşaltılarak, bölge koşullarına uygun bir amaca tahsis edildiği tak
dirde muhafazalarına karar verilir Gerekli hallerdt bir yıllık sure Bakanlar Kurulu karan ile beş yıla kadar 
uzatılabilir 

Kullanılmaya hazır hale gelmiş veya inşa halindeki tehlikeli madde depolarına bölge koşullarına uygun 
bir amaca tahsis edilmesi şartı ile ve durumuna gore, ruhsat ve kullanma izni veya inşaata devam «znı verilir 

e) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 ıncı maddelerine avkırı şekilde gayrı sıhhî mu 
essese olarak inşa edilen ve işletme ruhsatı alınmamış kutlanılan yapılardan; genel sağlığa verdiği zararlaıı 
önleyecek tertip ve tedbirler alınamayacak olanlar, bir yıl içinde boşaltılarak genel sağlığa zarar vermeyecek 
bir amaca tahsis edildiği takdirde muhafazalanna kaı i r verilir Gerekli gorulduğu hallerde bir yıllık sure Ba
kanlar Kurulu karan ile beş yıla kadar uzatılabilir. 

f) Sahil şeridinde, toplumun yararlanmasına ayrılan veya bu amaçla kullanıma uygun hale getirilebilen; 
kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş yapılara ruhsat ve kullanma izni verilir Kat tavan betonu do 
kulmuş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki yapıların, sadece kat tavam kapatılmış bölümlerinin tamamlan
ması için, toplumun yararlanmasına ayrılan yapı olarak kullanılmak kaydıyla gerekli inşaat izni verilir 

Sahil şeridinde ve kendi parselinde bulunan ve imar mevzuatına aykırı olan sanayi tesisleri, mıliî ekono 
mıye katkıları, yarattıkları istihdam kapasiteleri ve nakillerinin mumkun olup olmaması gibi hususlar bakı 
mından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ıkı yıl içinde \e br defaya mahpus olmak üzere, Ba 
kanlar Kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler kararlaştırılacak sure kadar geçici olarak muhafaza edilir 

g) Kıyı tanımına giren yerlerde ve devletin hukum ve tasarrufunda olan diğer yerlerdeki kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yaptırılan veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yapılarla 18 mu madde (m) ve (n) 
fıkralarına gore belirlenecek gençlik ve spor tesislerinin muhafazasına karar verilir 

Kıyı tanımına giren yerlerde imar mevzuatına aykırı yapılmış bulunan sanayi tesıslerıvle Kultur ve Turizm 
Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten once belgelendirilmiş turizm tesisleri, mili! ekonomiye kat 
kılan, yarattıkları istihdam kapasiteleri ve nakillerinin mumkun olup olmaması gibi hususlar bakımından, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ıkı yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, Bakanlar Kuru 
lunca değerlendirilerek uygun görülenler kararlaştırılacak sure kadar geçici olarak muhafaza edilir. Bu şekilde 
muhafaza«ına karar verilenlerden bu Kanuna gore alınacak harçlar ve para cezaları ıkı misli olarak tahsil edilir 

Kıyı tanımına giren yerlerde.ve devletin hukum ve tasarrufunda olan diğer yerlerde; gerçek kişilere veya 
özel hukuk tüzelkişilerine ait olan liman, iskele, rıhtım ve davanma duvarlarından; valilik veya belediyeler
ce muhafazasında millî ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaştırılanların ve yukarıda belirle
nen sanajı ve turizm tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara veya tesis sa 
hıplerıne kiraya verilir 

h) 18 inci maddenin (c), (g), (m), (o) ve (r) fıkralarında belirtilen şartlara uygun hale getirilebilen yapılardan 
kullanılan veya kullanılmaya hazır hale gelmiş olanlara durumlarına gore devamlı veya geçici ruhsat ve kul
lanma izni verilir Aynı durumdaki kat tavan betona dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış inşa halindeki 
yapıların sadece tavanı kapatdmış bölümlerinin tamamlanması için durumlarına gore gerekli inşaat izni verilir. 

1) 18 ıncı madde (f) fıkrasındaki esaslara gore askerî makamlardan muhafazasına izm alınan yapılara dtı 
ramlarına gore ruhsat ve kullanma izni veya inşaata devam izni verilir. 

Yapı sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde bu Kanunda belirtilen tecavuzlu durumlan veya 
aykırı kısımları giderilerek ıslah işlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıların valilik veya beledi) ele; 
ce tecavız durumları veya aykırılıkları yıkılarak gıderıl.r. 

Islah imar planı yapılan bölgelerdeki gecekondular 

M A D D E 16 — Islah imar planı tasdik edilen bölgelerdeki gecekondular hakkında aşağıdaki uygulama
lar yapılır. 

aı Bu Kanun gereğince arsa veya konut tahsis eddectk kimselerin, kendisinin veya eşitim veya reşit olmayan 
çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya 
apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şarttır. 

Gecekondu önleme bölgelerinde, hak sahibi olmayanlar tarafından yapılan yapılar hakkında da bu madde
nin (b) fıkrası hükümleri uygulanır Ancak, daha once arsa tahsis edilmiş olup, arsası işgal edilmiş olan ve ge
cekondu hak sahıplılığı sıfatı devam eden kişilere de. 11 ıncı maddede öngörülen başvuru suresi içinde baş
vurmaları halinde, aynı bölgede veya diğer bir gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya 
hisse verilir ödenmiş taksitleri yeni arsa bedelinden mahsup edilir 

Yasıma BSlOmO Sayfa : S 



21 Mart 1983 — Sayı : 17984 RESMİ GAZETE 

b) Belediye veya ıl özel idareleri mülkiyetinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa 
ve araziler üzerinde. ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapı
larının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya 
hisse tahsis edilir Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekon 
du ıslah veya önleme bölgelerinde başka bir arsa veya hisse verilir Tahsis edilen arsa veya hissenin gerçek be 
deli valilik veya belediyelerce, 6830 sayılı İstimlak Kanununda belirtilen usullere gore hesaplanır 

Bu gibi yerlerde, fen ve sağlık yönünden kullanılabilir olduğu 19 uncu maddeye gore belirlenen ve mu
hafazasına karar verilen, bağımsız bolum şeklinde veya müstakil halde birden fazla gecekondusu bulunanlara, 
bunlardan sadece dilediği bin tahsis edilir. Geriye kalanları, tahsis tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde 
yapı sahibi tarafından, bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen hak sahipliği şartlarım taşıyan kişilere satılır. Bu 
sure içinde satış yapılmadığında, soz konusu yapılar vilayet veya belediyelerce, tabı oldukları mevzuata go 
re satışa çıkarılır. Bu suretle de bir yıl içinde ve en az uç defada satılamayan yapılar, İmar 
ve İskân Bakanlığı, belediye veya ıl özel idarelerince en yüksek muhammen bedel üzerinden satın alınır ve 
775 sayılı Gecekondu Kanunu çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı 
maddesi gereğince bu Kanunun yürürlüğe gınş tarihinden itibaren yapıların değerlendirilmesinde her yıl için 
% 2 yıpranma payı düşüldükten sonra carı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına gore bulunan keşif değeri 
esas alınır 

Satış bedelinden arsa ve yapıya ait paylar, taraflara ödenir ve satış gerçekleşip tapu verilinceye kadar arsa 
kullanım bedelinin tahsiline devam olunur. 

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde müstakil veya hisseli bir arsa veya bağımsız bolüme karşılık hisse 
tahsis edilen gecekondu hak sahiplerine; para cezaları ve arsa bedellerinin 22 ncı maddeye gore ilk taksit
lerini ve bu maddede belirtilen kullanım bedellerini ödemeleri ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda öngö
rülen borçlanma mukavelesi ve kanun! ipotek işlemlerini tamamlamaları kaydı ile valilik veya belediyelerin 
talebi üzerine tapuları verilir Gecekondunun devri halinde borç muaccelıyet kesbeder 

c) Vakıflar İdaresine veya diğer katma bütçeli dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya gerçek kı 
silere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerindeki fen ve sağlık yönünden kullanılabilir oldu
ğu 19 uncu maddeye gore belirlenen ve tasdikli ıslah imar planıyla muhafazasına karar verilen gecekondu
ların sahipleri ile arsa ve arazı sahiplerinin anlaşmaları halinde tapuda devir işlemleri yapılır 

Anlaşma sağlanamadığı takdirde; gecekondu sahiplerinin bir ay içinde mahkemeve başvurmaları ve mahke
mece tespit edilen gerçek bedeli millî bir bankaya yatırmaları gerekir Bu bedelin, arsa ve arazı sahiplerime 
ıhtırazî kayıt beyan edilmeksizin çekilmesi halinde, bedele ve genel hükümlere gore mülkiyete ilişkin dava 

hakkı düşer. Dava hakkı duştuğu veya açılmış davaların lehte sonuçlandırdığının belgelenmesi halinde de, 
tapuda devir işlemleri yapılır. 

Vakıflar idaresi ile diğer katma bütçeli dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üze
rindeki muhafazasına karar verilen bağımsız bölüm şeklinde veya müstakil halde birden fazla gecekondusu 
bulunanlara sadece dilediği biri verilir. Geriye kalanlar taraflarca yapılan anlaşmaya gore ilgili idare veya ya
pı sahibi tarafından gecekondu hak sahiplerine satılır veya sattırılır. Bu satış sonunda arsa ve yapı payları 
taraflara ödenir. 

Satış işlemleri tamamlanıp tapu verilinceye kadar gecekondu sahiplerinden arsa ve arazı kullanım bedel
leri alınır 

d) Bu Kanuna göre; sınırları tespit edilen gecekondu bölgelerinde; ıslah imar planı uygulamaları so
nunda tahsis edilen parsel hudutları içinde kalan veya yola veya imar yoluna veya sahil şeridinin kara yö
nündeki son hududuna veya karayollan istimlak sınırından itibaren onbeş metrelik sahaya tecavüz durumu 
gıderılebılen gecekondulara bu Kanundaki esaslara gore tapusunu almak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir 

e) Belediye veya ıl özel idarelerine ait arsa ve araziler üzerinde sınırları tespit edilen gecekondu 
bölgelerinde; ıslah imar planı uygulamaları sonucu beklenmeden valilik veya belediyelerce bulundukları yerde 
muhafazası sakıncalı görülen tamamı işyeri olan yapılar tebligat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tasfiye 
edilir. Tasfiye oluncaya kadar geçen süre için arsa kullanım bedeli alınır. Bulundukları yerde muhafazasında 
sakınca görülmeyen ve ıslah imar planlan ile muhafazası mümkün ve tamamı işyeri olan yapılar, ilgili ida
rece geçici ruhsata bağlanır ve geçici ruhsat suresince kullanım bedeli alınır 

Vakıflar İdaresine veya diğer katma bütçeli dairelere veya diğer kamu tüzelkişilerine veya gerçek kişi
lere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerindeki bu gibi yapıların bulunduğu arsaların mül
kiyeti; tarafların anlaşması ile bedeli mukabilinde yapı sahiplerine devredilebilir. Arsa ve arazi sahibinin, ar-
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sa ve arazinin mülkiyetini devretmediği hallerde; taraflar arasında anlaşma ile tespit edilecek bir kullanım be
deli karşılığında ve sürede yapı sahiplerine arsa ve arazi kiraya verilebilir. Arsa veya arazinin satış veya kulla-
nım bedelinin ve sürenin tespiti konusunda anlaşma olmadığı takdirde; bedel tespiti veya yapının akibetinin 
tayinli konusunda adlî mercilere başvurulur. 

f) Bu Kanun gereğince sınırları tespit edilen gecekondu bölgeleri dışında kalan gecekondulardan; hazi-
ne, belediye, i l özel idareleri ile Vakıflar İdaresi veya diğer katma bütçeli dairelere veya kamu tüzelkişileri 
ile gerçek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait arsa ve araziler üzerinde olanlar; bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren azamî kırkiki ay içinde hak sahiplerine gecekondu önleme veya ıslah bölgelerinde bulunan 
arsa veya konutlar veya bu madde gereğince belediye veya il özel idaresi mülkiyetine geçen konutlar verilmek 
suretiyle tasfiye edilirler. 

Bunlardan şehir içinde, çevresindeki imar durumu ile uyum sağlayamayan gecekondular ile gerçek kişi-
lere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait ana ve araziler üzerinde veya 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu- alanlarda veya Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olan 
veya tahsissîz olarak Millî Savunma Bakanlığınca kullanılan arsa ve araziler üzerinde olan ve haklarında yargı 
dan alınmış yıkım kararları bulunan gecekondulara arsa tahsis edilerek, tasfiyede öncelik verilir. 

Islah imar planı yapılan hisseli arsa ve araziler üzerindeki yapılar 

MADDE 17. — Islah imar planlan tasdik edilen alanlarda, bu alanları ıslah imar planına uygun hale ge
tirebilmek amacıyla; binalı veya binasız arsa ve arazileri maliklerin muvafakati aranmaksızın birbirleriyle, yol 
fazlalıklarıyla ve hazine, belediye, il özel idareleri ile Vakıflar İdaresi veya diğer katma bütçeli dairelere veya 
kamu tüzelkişileri veya gerçek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden 
parsellere ayırmaya, yapıları yeniden doğan imar parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları di
ğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli olarak vermeye, bunlar adına tapuya tescil ettirmeye ve tescil işlemi 
dışında kalanların hisselerini, bedeli peşin .ödenmek şartı ile tapu sicilinden terkin ettirmeye, valilik veya bele
diyeler yetkilidir. 

Üzerinde düzenleme yapılan arsa ve arazinin ihtilaflı olması veya ihtiyatî tedbirli veya takyitti olması uygu
lamayı durdurmaz. Kendilerine arsa veya yapı tefrik edilmeyenlerin hakkı bedele dönüşür. 

Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde, valilik veya 
belediyelerce 6785 sayılı İmar Kanununa göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. Düzenleme ortaklık payı 
arsa olarak alınamayan hallerde bu payın karşılığını kendisine arsa verilen yapı sahipleri, 6830 sayılı İstimlâk 
Kanununda belirtilen usullere göre belirlenecek gerçek bedel üzerinden valilik veya belediyelere öderler. 

Islah imar planı ile yapılan düzenleme sonunda hissesine karşılık hiç veya yeteri kadar yeri kalmayanlarla 
yapısı muhafaza edilemeyeceklerin hisseleri ve yapı bedeli; hissesinden fazla arsa tahsis edilen yapı sahibi his-
sedarlarımı, hisselerinin fazlalıkları oranında ödenir, ödenecek bu bedeller; valilik veya belediyelerce yukarıdaki 
gibi tespit ettirilir ve tahsil edilerek ilgililere ödenir. Tespit ve fiilî ödeme süresi arasında geçen süre için tecil 
faizi alınır. 

Yukarıdaki işlemleri tamamlayanlara; 22 nci maddeye göre ilk taksitlerini ödemeleri ve borçlanma mu
kavelesini yapmaları kaydıyla kanunî ipotek işlemleri tamamlanarak tapuları verilir. 

Bu Kanuna göre sınırları tespit edilen hisseli arsa ve arazilerde ıslah imar planı uygulamaları sonunda 
tahsis edilen parsel hudutları içinde kalan veya yola veya imar yoluna veya sahil şeridinin kara yönündeki 
son hududuna veya karayolları istimlak sınırından itibaren onbeş metrelik alana tecavüz durumu giderilebi-
len, kullanılan veya kullanılmaya hazır yapılara tapusunu almak kaydıyla ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Kat tavan betonu dökülmüş veya kat tavanı kapatılmış olan inşa halindeki yapıların sadece kat tavanı 
kapatılmış bölümlerinin tamamlanması için bu madde hükümleri uygulanarak inşaata devam izni verilir. Kat 
tavan belonu dökülmemi; veya kal tavanı kapatılmamış inşa halindeki yapıların bu bölümleri için. bu madde 
hükümleri uygulanmak ve ıslah imar planı şartları yerine getirilmek kaydıyla inşaata devam izni verilir. 

Yıkılacak olanlar 

MADDE 18. — Aşağıdaki durumlara uyan yapılara değerlendirme sonunda yıkım kararı verilir. 
a) Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilemeyen yapılar. 
b) Bu Kanunun 9 uncu madde esaslarına göre afete maruz bölge yasfı devam eden bölgelerde Bakanlar 

Kurulunca belirlenen program gereğince hak sahipleri afet evlerine nakledilen yapılar. 
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c) Bir sulama projesinin uygulandığı sulama alanlarında; su kanallarını yıkma, kapatma veya tahrip et
me gibi sulamayı engelleyecek şekilde sulama tesislerine verdiği zararlar, ilgili kuruluşların mal sahibine tebliğ 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gıderılmemış yapılar 

d) Tecavuzlu yapılarla gecekondulardan mülkiyete ilişkin dava haklarını kullanmayanlara veya dava hak
larını kullanmakla beraber lehte sonuçlandıramayanlara ait yapılar ve tasfiye işlemi uygulanan gecekondular 

e) Her ölçekte imar planında konut, sanayi, ticaret, turizm alanları ile benzerleri için ayrılmış alanlara 
yapılan ve kullanım amacı verilen sureler içinde değiştirilemeyen tehlikeli madde depoları ile imar planında 
tehlikeli madde depoları içirt ayrılmış yerlerde tehlikeli madde depoları dışındaki ruhsatsız yapılar 

t) 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlarda 
veya Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsıssız olarak Millî Savunma Bakanlığınca kullanılmak
ta olan arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılardan, bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay 
içinde askeri makamlardan muhafazası için izm alınamayan yapılar 

g) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan «Turizm Alanlarından ve «Tu
rizm Merkezlerinde» imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşası devam eden, ancak bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarında getirilmiş bulunan 
kararlara uygun hale getirilemeyen yapılar 

h) Bu Kanunun 10 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek eski eserler ile bunların ko
ruma alanları ve SİT bölgelerinde koruma amaçlı imar planlarına veya Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunca kabul edilen geçici donem yapılanma koşullarına uygun olmayan yapılar 

ı) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Sivil Havacılık Anlaşmasının 
14 sayılı teknik mama esaslarına uymayan ve havaalanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih 
ve 7/16130 sayılı kararnameye gore Ulaştırma Bakanlığınca l/l 000 ölçekli harita üzerinde sınırlan belirle

necek saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itibaren altı aylık sure içinde teb
liğ esaslarına uygun hale getirilmeyen yapılar 

j) tçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, gol, gölet gibi yüzeysel su kaynaklarının 
mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrafında bı
rakılan koruma alanı içerisindeki yapılar. 

k) 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondularla 1 Ocak 1983 tarihinden sonra inşasına baş
lanan imar mevzuatına aykırı yapılar 

I) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait yapılar 

m) Sahil şeridinde; Gençlik ve Spor Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek genç 
iık ve spor tesisleri ile koy yerleşik alanlarında koy nüfusuna kayıtlı ve köyde yaşayan kişilere ait olanlar 
dışında; toplumun yararlanmasına ayrılmayan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
bir yıl içinde toplumun yararlanmasına ayrılmış hale getirilmeyen yapılar 

n) Gençlik ve Spor Bakanlığının teklifi. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek gençlik ve spor tesis 
lerı hariç deniz içinde yapılmış ve hakkında kesinleşmiş yıkım kararı olan yapılar 

o) Yüksek gerilim elektrik nakil hatlarına yürürlükteki mevzuatta belirtilen yatay ve düşey uzaklıklar 
içinde kalan ve masrafları yapı sahibi tarafından karşılanmak suretiyle bu durumu giderilemeyen yapılar. 

p) Kendi parselinde, anayapıya statik bakımdan bağlı olmadığı yapılacak tetkik sonunda belirlenen ilave 
yapılar 

r) 1593 sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ay 
kiri olarak kendi arsa ve arazisi üzerinde yapılan; karayolları kamulaştırma sınırına beş metreden daha yakın 
olan ve konut olarak kullanılan veya kamulaştırma sııırına onbeş metreden daha yakın olan ve konut dışı 
amaçlarla kullanılan yapılardan; Karayolları Genel Müdürlüğünce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç bir yıl içinde tecavüz durumları giderilme 
yen yapılaı 

s) T C D D Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman sahaları ile demiryolu 
güzergâhları üzerinde T C D D Genel Müdürlüğünün izni alınmadan yapılan yapılar. 

Değerlendirme sonucu haklarında yıkım kararı alınan yapılar, yıkım kararının 20 ncı maddeye gore 
tebliğinden itibaren en geç altı ay içinde sahibi tarafından yıktırılır. Sahibi tarafından yıktırılmayan yapılarla 
16 ncı madde (c) fıkrasına gore tarafların anlaşamadığı hallerde arsa ve arazı sahibinin yıkılması için başvurdu-
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ğıı yapılar valilik veya belediyelerce yıktırılır Belediyelerin müracaatı üzerine en buyuk mülkî amirlikçe 
yapılar boşaltılmak ve gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle yıkım işleri gerçekleştirilir 

Ruhsal ve kullanma izni belgeleri 

M A D D E 19. — Kullanılan ve kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapıların ruhsata veya kullanma 
iznine bağlanmasında 6785 sayılı İmar Kanununun 4 uncu maddesindeki belgeler aranır. Bu belgeler yoksa 
tapu senedi veya tapu senedi yerine geçecek belgelerden biri ile mimarî proje ve bir fen adamı tarafından 
düzenlenmiş, yapının statik yeterliliğim belirleyen rapor ile yetınilir. Bu işlemler sonunda yapının ruhsata veya 
kullanma iznine bağlanması halinde, fennî ve malî sorumluluk; yapımcı, mal sahibi, belgeleri veya raporları 
hazırlayan fen adamlarına aittir. 

Gecekondularla hisseli arsa ve araziler üzerinde yapılan yapılar ile bitmiş, kullanılan veya kullanılmaya 
hazır diğer yapılarda; yapı, bağımsız bolüm olarak iskânı mumkun olan bodrum veya zemin katı dahil iki 
katı geçmemek ve sorumluluğu mal sahibine ait olmak kaydıyla bu Kanun gereğince yapılan tespit sırasında
ki inceleme ve tutulan zabıtla yetınilir Bu yapıların sahipleri arzu ettikleri takdirde yukarıda birinci fıkra
da belirtildiği şekilde mimarî proje ve bir fen adamı tarafından düzenlenmiş yapının statik yeterliliğim be
lirleyen raporu hazırlatarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasını isteyebilir Yapı, bağımsız bolum ola 
rak iskânı mumkun olan bodrum veya zemin katı dahil ıkı katı geçtiği takdirde yukarıdaki fıkra esaslarına 
gore hareket edilir. 

BEŞİNCİ B O L Ü M 

Duyuru İşlemleri 

M A D D E 20 — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlendirme sonuçları, değerlen
dirilmenin tamamlanmasından itibaren engeç onbeş gun içinde bir ay müddetle umumî mahal
lere asılır ve bu belgelerin birer örneği mahalle veya koy muhtarlıklarına verilir. Ayrıca 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın; güvenlik kuvvetleri aracılığı ile de mal sahibine veya yapıyı yapana 
veya fennî mesullerine tebliğ edilir. Güvenlik Kuvvetlerince yapılacak tebligat onbeş gün içinde tamamlanır. 
Tebliğin bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde, yapı mahallinde görülebilecek bir yere onbeş gün 
müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik edilir Böylece değerlendirme sonuçlan ilgililere tebliğ edil
miş sayılır. 

Ü Ç Ü N C Ü KISIM 

Malî Hükümler 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Harçlar ve Para Cezalan 

Harçlar, para cezaları, arsa bedelleri, yıkım masrafları ve tazminatlar 

M A D D E 21. — Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışında bu Kanun gereğince yapılacak değer
lendirme sonunda imar mevzuatına aykırı yapılardan muhafazasına veya ıslah edilerek muhafazasına karar 
verilen yapılara daimî veya geçici ruhsat ve kullanma izni verilebilmesi için; durumlarına gore ruhsat harvi, 
para cezası ve arsa bedelleri alınır Ayrıca gerekli hallerde bu Kanunda belirtilen yıkım masrafları ile katılma 
ve düzenleme ortaklık payı tahsil edilir ve yapının sebep olduğu zarar tazmin ettirilir 

a) Harçlar : 

İmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa olsun, belediye ve mücavir alan sınırları içinde; 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa gore beş kat ruhsat harcı ile imarla ilgili diğer harçlar, belediye ve müca
vir alan sınırlan dışında, soz konusu harçların yarısı alınır 

b) Para cezası • 
Yapılarda tespit edilen imar mevzuatına aykırılıkların {ekline ve derecesine bağlı olarak bu maddenin (a) 

fıkrasında belirtilen harçlar dışında bu Kanuna ekli cetvelde yer alan katsayı ve açıklamalara göre ayrıca 
para cezası alınır. 

c) Arsa bedelleri • 
Bu Kanuna gore tapu verilecek gecekondu sahiplerinden ilgili maddelerde belirtilen esaslar gereğince tes

pit edilen miktarlarda alınır 
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d) Yıkım masrafları: 
15 ve 18 ıncı maddelere gdre valilik ve belediyelerce yapılan yıkım masrafları yapı sahiplerinden % 20 

fazlası ile alınır. 
e) Zarar tazmini . 
18 İnci madde (c) fıkrasına gdre su kanalları yıkma, kapatma veya tahrip etme gibi sulamayı engelle

yecek şekilde sulama tesislerine zarar veren yapıların sahiplerinden, verilen zararların bedeli <f0 20 fazlası 
ile alınır. 

f) Katılma ve düzenleme ortaklık payları : 
Islah imar planı uygulamaları gereği bu Kanunda belirtilen esaslara gore tespit edilen miktarlarda alınır. 

Tahakkuk ve tahsil 

M A D D E 22 — Harçlar ve para cezaları; sozkonusu yapının tumu ruhsatsız ıss tüm maliklerin hisse

leri oranında, ruhsatlı olup da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan bölümlerde ise; ruh

sat ve eklerine aykırı olarak ka/anıUn veya kullanılan bölümlerin sahipleri adına kazanılan alan miktarı 

kadar tahakkuk ettirilir 
Başvuru suresinde başvurusu yapılmayan veya başvuru masrafları yatırılmayan yapılardan tespit edilen

ler ıçm bu Kanunda belirtilen başvuru masrafı, ruhsat harcı ve para cezası bir kat fazla tahakkuk ettirilir 
Değerlendirme sonunda tahakkuk ettirilecek tum harçlar ve para cezalarının sozkonusu yapının yapım

cısı (müteahhidi) veya birden fazla yapımcı sozkonusu ise tum yapımcılardan alınması esastır Sozkonusu ya
pının veya müstakil bölümlerinin devri yapılmışsa harçlar ve para cezaları maliklerden alınır Alınan harç ve 
para cezalan için malikler, yapımcılara rucu edebilirler Malikler ve yapımcılar arasındaki bu davalar öncelik
le sonuçlandırılır Malikler ve yapımcılar arasında arsa payı üzerinden yapının bağımsız bölümleri için ortak
lık tesis edilmiş ise, harç ve para cezaları bu arsa payları oranında dağıtılır 

Bu Kanun kapsamına giren yapıları satış vaadi ve benzen şekilde devir alan kişiler ödedikleri ve ödeye
cekleri harç ve para cezalarını, yapımcılarına veya mal sahiplerine olan borçlarından mahsup edebilirler 

Tahakkuk ettirilenlerden; once harçlar, sonra arsa bedeli ve para cezası ödenir 
Harçların ilk taksıdı, değerlendirme sonuçlarının tebliğini takıbeden ayın sonuna kadar ödenmek şartıy

la dörder aylık devrelerde ve eşit taksitlerle bir yıl içerisinde ödenir Ancak, taksit miktarı 1 000 liradan 
aşağı olamaz Harçların tamamen ödenmesini müteakip, aısa bedeli ve para cezası dörder aylık devrelerde 
ve eşit taksitlerde 1989 yılı sonuna kadar ödenir 

21 ncı maddenin (d) ve (e) fıkralarına gore tahakkuk ettirilen yıkım masrafları ve tazminatlar tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay içinde defaten tahsil edilir 

Başvuru masrafları, harçlar, para cezaları, arsa bedelleri, yıkım masrafları, tazminatlar ve katılma ve 
düzenleme ortaklık payları karşılığı bedelleri bu Kanunda belirtilen esaslara gore ödemeyenler hakkında; 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. Hukukî nedenler
le 1 Ocak 1990 tarihine kadar tahakkuk ve tahsili yapılamamış olanlar, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu 
gereğince kurulan Kamu Konut Fonuna yatırılmak üzere tecil faizi ile birlikte defaten tahsil edilir 

Tahakkuk ve tahsilata ilişkin diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir. 
Muaflıklar SD

M A D D E 23 — Bu Kanuna gore ruhsat ve kullanma izni verilen yapılardan 67b5 sayılı İmar Kanunu
nun 20 ncı maddesine gore ceza tahakkuk ettirilmez ve tahakkuK ettirilmiş olan cezalar terkin edilir 

Genel ve katma bütçeli idareler, mahallî idareler ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait olup 12 Eylül 1980 
tarihinden once inşaatına başlanmış yapılardan sadece normal ruhsat harcı, 12 Eylül 1980 ile 1 Ocak 1983 
tarihi arasında inşaatına başlanmış yapılardan beş kat ruhsat harcı alınır Bu kuruluşlara ait olan ve 1 Ocak 
1983 tarihinden once inşaatına başlanmış yapılardan para cezası alınmaz 

6785 sayılı İmar Kanununun yurıırluğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden once yapılmış yapılar ile anı
lan Kanunun EK-8 ıncı maddesi kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden once yapılmış yapılara 
bu Kanunda belirtilen ruhsat harcı ve para cezaları tahakkuk ettirilmez 

IKINCI B O L U M 

Fon Hükümleri 

M A D D E 24 — Bu Kanunda belirtilen para cezaları ile hazine, belediye veya ıl özel idarelerine ait ar
sa ve araziler üzerinde gecekondu sahiplerinden alınacak arsa bedelleri ile hisseli arsa ve araziler uzerın-
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deki yapı sahiplerinden 17 ncı madde gereğince alınacak düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller ve mü
cavir alan sınırları dışındaki yerleşim yerlerinde olan yapılardan 21 inci madde (a) fıkrasına gore alınacak harç
lar belediye veya ıl özel idareleri adına Emlak Kred i Bankasında, bulunmadığı yerlerde diğer bir devlet banka
sında açılan imar fonu hesabına yatırılır. Bu fona yatırılan paralar için vadesiz mevduat faizi uygulanır 

B u fonda toplanan bedeller; val i l ik veya belediyelerce öncelikle bu Kanunun uygulamasında ihtiyaç du 

yulatak geçici teknik personelin karşılanmasına ve gecekondu bölgelerinin bir program dahilinde alt yapı hız-

mttlerımn Sapılmasına ve ıslah imar planlarının uygulanmasına ait kamulaştırmalara ve bir başka yere nakle

dilecek gecekonduların nakledılmeleı ine veya ıslah edileceklerin onarılmalarına ve arsa sağlanmasına ve bu 

Kanunun üygubımasına ilişkin kadastro, harita ve plan gibi hizmetlerin yapılmasına veya yaptırılmasına ve 

uygulamasına yönelik amaçlarla kullanılır 

1 ondan yapılacak haaama la r 1050 savılı Muhasebe ı Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksilt 

me ve İhale Kanununa tabı değildir 

Fonun denelımı, ilgisine gore belediye vc ıl özel idarelerinin denetim usullerine gore yapılır 

Fngeç 11 Aralık 1990 tarihinde imar fonu tasfiye edilerek fon bakiyeleri K a m u K o n u t Fonuna aktarı 

lir 

D Ö R D U N C L K I S I M 

Dıger Hükümler 

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

YetKi Hükümleri 

Bıkanıar Kumlunun yetkisi 

M \ D D E 25 - B u K a n u n hükümlerinin belirlenen surelerde uygulanması ile i lgi l i olarak, hizmetlerin 

kurumlar arasında koordinasyonunun sağlanması ve uygulama sırasında çıkabilecek sorunların bu Kanun 
ve imar mevzuatı hükümleri esaslarına gore çözümlenmesi için düzenlemeler yapmaya Bakanlar K u r u l u 

yeiKiIıdır 

Teknik eleman araç \e '^ıc\ ihtiyatının karşılanması 

M*.DDF 2d - Val i ler , bu K a n u n u n uygulanmasına ilişkin hizmetlerde kullanılmak üzere; bakanlıkla

ra bağlı bölge kuruluşları ile diğer kamu kuruluşla: inin görevlerinin buyuk olçude aksatılmaması kaydı ''e 

mevejt imkânlarını anılan hizmetlere sevketmek ve yıkım işlerinde bu kuruluşların makine parklarındakı »ı.vç 

ve gereçleri m- lanmakla yetkil idirler 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

Çeşitli Hükümler 

Devam eden hukuki ve idari ışlemlet hakkındaki hükümler 

M A D D E 21 — B u K a n u n kapsamına giren yapılarla ilgil i başlamış hukukî ve idarî işlemler hakkında bu 

K a n u n hükümleri uygulanır 

B J K a n u n kapsamına giren yapılar için val i l ik veya belediyelere başvurulduğu ve bu idarelerce ya da vl-

gh.lerce durum bildirildiği takdirde, evvelce idarî yargı mercilerine açılmış ve henüz kesin karara bağlanma 

mış davalar kopuşuz kalmış savılır B u davalar nedeni ile taraflara harç ve yargılama gideri yüklenemez 

İmar mevzuatına avkırı v^ bu K a n u n kapsamına giren yapılardan, 2 Haz i ran 1981 tarihinden sonra 

yapılan gecekondular ile 1 Ocak 1983 tarihinden sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar ha

riç haklarında idarî ve yargı mercilerince yıkım kararı alınmış olanların yıkım işlemleri bu Kanunda belirti

len tespit ve değerlendirme sonucuna gore yerine getirilir. Ancak , gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin arsa 

ve arazileri uz^rınc yapılmış gecekondular ile imar mevzuatına aykırı yapıların yıktırılmalarına ilişkin olarak 

alınmış ve kesinleşmiş yargı kararlarının yerine getirilmesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

b,r yıl geciktiril ir. B u sure içinde zamanaşımı işlemez Arsa ve arazı sahiplerinin kullanım bedeli isteme ve d.-

ğer hakları saklıdır. 
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Afete maruz bölgelerin yeniden değerlendirilmesi sonunda yapılacak uygulamalar 

MADDE 28. — Afete maruz bölge vasfından tamamen veya kısmen çıkarılması uygun görülen yerlerde. 
yapılan bir program dahilinde beş yıl içinde gerekir tertip ve tedbirler alınırken, bu tertip ve tedbirler dola-
yısıyla yapılacak harcamalar için. daha önce tespit edilmiş hak sahipleri hariç diğer yapı sahiplerinden 1/3'u 
geçmeyecek oranda ve beş yıllık süre içinde yıllık eşit taksitlerle tahsil edilerek afetler fonuna yatırılmak 
üzere katılma payı alınır. Keza bu bölgelerde hak sahipleri için yapılmış ancak bu Kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihte hak sahiplerince iskân edilmemiş konutların îmar ve İskân Bakanlığınca tahsis işlemleri iptal edi-
lerek başka hak sahibi afetzedelere tahsis edilir veya 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde değerlendirilir 

Afete maruz bölge Vasfı devam eden bölgeler içinde kalan yapılar, 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir 
Aletler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esaslarına gore Bakanlar Kurulu-
nun belirleyeceği bir program uyarınca nakledilir. Bu uygulama sırasında daha önce belirlenmiş olan hak sa-
hıpliği listeleri iptal edilerek, olmuş veya muhtemel âfet dolayısıyla afete maruz her konut için sadece bir hak 
sahipliği kabul edilir ve bir konut verdir. 

Kat mülkiyeti tesisi 

MADDE 29. — Bu Kanunun uygulanmasına ve bir defaya mâhsus olmak üzere. 19 uncu mad-
dede belirtilen yapıya ait belgelere dayanılarak birden fazla kat malikine ak yapı üzerinde, kat malik-
lerinin talebi ile kat mülkiyeti kurulabilir Kat maliklerinin talebinin sağlanamaması halinde, kat Maliklerin-
den birinin talebi üzerine valilik veya belediyeler mevcut belgelere dayanarak kat mülkiyeti tesisini isteyebilir. 

Kat mülkiyetinin bu Kanun gereğince tesis edildiği ve fenni ve malî sorumluluğunun yapımcı, kat mali-
ki, belgeleri,ve raporları hazırlayan fen adamlarına ait olduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine işaret edi-
lir. 

Bu yapının mülkiyeti 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen şartlara uygun hale getirildiğinde, 
tapu kütüğüne verilen yukarıdaki meşruhat kaldırılır. 

Sulama projelerine verilen zararın Önlenmesi 

MADDE 30. — Bir sulama projesinin' uygulandığı sulama alanlarında bulunan ve kullanılışları sebebiyle; 
sulama .suyunu kirleterek kullanılamaz hale getiren yapılar mühürlenerek, bu zararlar giderilinceye kadar iç
lerindeki faaliyet durdurulur. 

Uygulamaların örnek teşkil etmemesl 
MADDE 31 — Bu Kanunda yer alan ruhsat ve kutlanma iznine ilişkin işlemler bir defaya mahsus ol

mak üzere uygulanır. Bu işlemler, bundan sonraki uygulamalara örnek teşkil edemez. Bu Kanuna göre ruh-
sat ve kullanma izm verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapıla-
cak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslâh imar planlarını geliştiren 
imar planları uygulanır. Bu husus ve bu Kanuna göre tapu verildiği, tapu siciline işlenir. 

İmar Kanununun bir maddecinin değiştirilmen 

MADDE 32. — 6785 sayılı imar Kanununun Ek:-9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ek Madde 9. —- Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya -dışında bulunan gedik ye zeminler 

(Örfu belde paftos) tamamen muntafi Ve munhedım olarak varlıklarını kaybedip kaybetmediklerine bakıl-
maksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar. 

Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir. 
Zemin hakkı bedeli, ak olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'dir. 
Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince, gedik sahibinin müracâatı halinde zemin 

hakkı sahibi adına emaneten milli bir bankaya yatırttırılır. Müracaat edilmediği takdirde zemin hakkı sahi
bi lehine kanunî ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin % 25'i peşin, bakiyesi, en geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödenir ve bu bede-
le- bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Peşin miktar ve taksitler 25 000 TL. dan az olamaz. 

Bu işlemlerden sonra tapu sicilinde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır. 
Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli üzerindeki iddialar genel hu-

kümlete tabidir. 

Yasama Bölümü Sayfa: 13 

file:///twdcn


Sayfa: 16 REİS MI GAZETE 21 Mart 1883 — Sayı: 17994 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Uygulanmayacak hükümler \c yıırtırlııklen kaldırılan kanunlar 

M A D D E 33 — K;ı Kanunun uygulanmasında; b„ Kanun hükümlerine aykırı düşen diğer kanunların il
gili hükümleri uygulanmaz 

II Ocak 1963 tarih ve 141 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır 

Yönetmelik 

M A D D E 34 — Bu 'Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde toplumun yararlanmasına 
ayrılan yapıların kullanılma amaçları ile bu amaçların denetim usul ve esaslarının ve toplumun yararlanma
sına ayrılan yapıları amacı dışında kullanan yapı sahiplerine Geçici Madde 4 (b) fıkrasında belirtilen para 
cezalarının verilmesine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik İmar ve İskân Bakanlığı ile Kultur ve Tu 
rızm Bakanlığınca müşterek hazırlanır ve yürürlüğe konulur. 

Ayrıca aşağıda belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde; 
İmar ve tskân Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe kunulur ve mevcut yönetmeliklerde gerekli değişiklik
ler yapılır 

a) 24 uncu maddeye gore tesis edilecek fonların harcama esas ve ilkelerini düzenleyen yönetmelik 
b) Bu Kanun gereğince yapılacak uygulamaların vilayet, belediye ve imar ve tskân Bakanlığınca izlen

mesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmelik 
c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen ruhsat harcı ile imarla ilgili diğer harçların bele 

diye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerin bağlı olduğu il veya ilçe merkez belediyelerinde uygula
nan tarifenin yansı oranında alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik. 

d) Bu Kanunda belirtilen tahakkuk ve tahsilata ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik 
e) Bu Kanunun uygulanması için gerekli görülen diğer yönetmelikler. 

Geçici Maddeler 

GEÇİCt M A D D E 1 — Bakanlar Kurulunun; 29 Ocak 1983 tarih ve 17943 sayılı Resmî Gazetede ya 
yınlanan 83/5760 sayılı istanbul Boğazının ıkı yakası ılc ilgili imar karan hükümleri, İstanbul Boğazı için 
özel kanun yürürlüğe girinceye kadar uygulanır 

GEÇlCİ M A D D E 2 — İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılarda. 1 Ocak 
1983 tarihinden once yapılan ve Cen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve valilik ve belediyelerce tespit 
edilen yerlerde yapının dış görünümünü bozmayan; yapı kat planının dış hattan içerisinde ve taşıyıcı ele 
mantarını etkilemeyen değişiklikler sahibinin, durumu belirten iki nüsha dilekçeyle başvurusu üzerine kanun 
da öngörülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş sayılır Dilekçe yapının dosyasına konur, 
örneği alındığı onaylanarak başvuruyu yapana geri verilir. Bu amaçla yapılacak başvuru süresi bir yıldır. 

Valilik veya belediyelerin gerekli görülen hallerde yapacakları uygunluk denetimi sonucuna gore kanu 
nun diğer maddeleri uyannea işlem tesis etme yetkilen saklıdır 

Bu dilekçelere sadece 2000,— TL. başvuru masraflarının ödendiğini gösteren banka makbuzu eklenir 

GEÇİCİ M A D D E 3 — Aşağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni 
alınmış yapılar olarak kabul edilir Yapılış tarihine bakılmaksızın gecekondular bu hukmun dışındadır 

a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden once yapılmış yapılar 

b) 6785 sayılı İmar Kanununun Ek Madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden once 
yapılmış yapılar 

c) 2 ncı madde kapsamı dışında kalan veya 3 uncu maddenin ikinci fıkrasında istisna olarak sayılan 
yerlerdeki, bu Kanunda özel hukum getirilmemiş yapılar 

Ancak, (a) ve (b) fıkralarındaki yapılarda sozkonusu tarihlerden sonra yapılan değişiklikler hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır 
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GEÇİCİ M A D D E 4. — 6785 sayılı İmar Kanununda bu konuda değişMk yapılıncaya kadar, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra • 

a) Yapılacak gecekondular ile ruhsatsız yapılar, taşınmaz maka bulunduğu yerin belediye başkam veya 
en buyuk mülkî amin tarafından yıktırılır. İtiraz veya dava açılması yıkım kararının uygulanmasını durdur
maz. 

Yıkım masrafları % 20 fazlası ile yapımcı ve mal sahibinden tahsil edılk. 
b) Yapılacak gecekondular ile başkasının mülküne tecavüzUı im^ınevauabria aykırı yapılar (a) fıkrasına 

gjre yıktırılmakla beraber yapı sahiplen, fennî mesuller ve müteahhitler* altı aya kadar hapis ve 100 000,— lı 
radan 500 000,— liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır Bit fiillerin tekrar edilmesi haluıde sozkonusu 
kimselere verilecek cezalar 1 3 ünden az olmamak üzere uç katına kadar artırılır Fennî mesullere ayrıca 
bir yıla kadar meslekten men cezası verilir Bu fıkra uyarınca yıktırılan yapıların enkazına ilgili idarelerce 
eİKonulur Enkazın kullanılabilecek olanları irat Kaydedilir, 

c) İmar mevzuatına aykırı ruhsat verenler, verilmesine müsaade edenler ve güresini kötüye kullananlar 
ile bu Kanuna göre yapılacak değerlendirmeleri etkileyecek biçimde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya 
belge düzenleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; bir yıldan üç jtla kadar hapis cezası 
ıfe cezalandırılırlar. 

GEÇİCİ M A D D E 5 — 6785 sayılı İmar Kanununda bu konuda değişiklik yapılıncaya kadar, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, sozkonusu Kanunun Ek - 6 ncı maddesinde korunma esasları belirtilen, 
gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine ait, tarihî veya mimarî değen bulunan han, hamam, konak, yalı, ev gibi 
eski eser ve t<t>ıhî sanat yapılarının, yanmaları veya herhangi bir şekilde yıkılmaları halindi; o yapının ar 
sası Kulıuı ve 'Iıirjzm Bakanlığınca kamulaştırılır 

Yuruı îuk 

M A D D E 35 — Bu Kanun yayımı tarihinde yuıurluğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 36 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yuıutur. 

18/3/1983 

Yasamı Bölümü Sayfa: 1? 



PARA CEZASINA ESAS KATSAYILAR CFTVELÎ (21 tari MaUejr E3Q 

AYKISIUKXAR 

V A H TÜRLERİ 

AYKISIUKXAR 
A 

t mu planı olan 
yerlerdeki yapılar 

B 

(mar planı olmayan 
yerlerdeki yapılar 

c 
imar planı olan ve olmajan 
yerlerde ıskan dışı şartların 

uygulandığı alanlardaki yapılar 

D 

Gecekondular 

E 

Hraseli arsa ve arazîler 
üzerindeki yapılar 

1 
Kendi panelinde, kıt nizamı ve- laban 
tUnı (Komşu mesafeler ön cephe hat 
tı imar yolu hırta derini tftı) esaslarına 
aykırılık 

1 Ï 1 1 1 

: Kendi paradinde kamu hizmet ve tesis 
lerı ıcm ayrılmış alanlara tecavüz 

1 - - - -
1 Konrju panele kısmi lecavUz • i 1 < 1 1 - 1 

4 Bankasının parseline tam tecavüz. 2 1 -
5 

1 

Hisseti arazı kullanım sanlarına »ykırı 
l& - - - 1 5 

1 
Ruhsatsız veya ruhsat e eklerine ay ki 
n yapı tnsa etmek 

1 i i 1 

5 

1 

Konul veya turizm alanında sanayi te 
sislen ve tehlikeli madde depolan inşa 
ederek belgeleme esaslarına aykırılık 

} - - -
3 Bolgeleme esaslarına d'fier aykırılıklar > - - -
4 

Turizm alan ve merkezlerinde imar 
planlarına aykırılık ) -

5 
Sahil sendi yapılanma sanlarına aykırı 
lık 

1 1 1 - 1 

A Ç I K L A M A L A R 
Önce cetvelin yatay sıralarındaki (A B C D E) tanımlara gore yapı turu tespit edilir Sonra cetvelin dikey sıralarındaki urumlar a gore yapının imar mevzuatına aykırılıkları 

işaretlenir Bu suretle işaretlenen aykırılıkların dikey sıra içindeki l ıncı Bölümde veya II ncı Bolümde katsayılar <K,.Ka) ayrı ayrı bulunur Bundan sonra her Bölümdeki katsayılar topla 
mı bulunur ve o bilimlerdeki işlem yapılır Para cezası yapının durumuna göre: I ıncı ve II ncı Bölümlerde formüllerle bulunan cezaların toplamıdır 

C Otamak para telası on ( C = C , +• C 9) 
K, I ıncı Bölümdeki katsayılar toplamı K, ; II ncı Bölümdeki katsayılar toplamıdip 
a Parsel alanıdır (m-) 
b Maliye Bakanlığınca Emlak Vergisine esas olmak üzere tespit ve ilan edilen «asgarî arsa m3 birim değeri» veya bu değerin ilan edilmediği yerlerde Emlak Vergisi Ka 

nununa ıslmaden belırteomış rayiç bedelin m-* basına isabet eden değeridir 
n Yapntm lurü, sınıfı ve kullanma şekline göre Maliye Bakanlığınca tespit ve «an edilen abına n? normal inşaat maliyeti» dır 
s Yapının «yapı inşaat alanı» dır (ma> 

y fmsr mevzuatına ayftın olarak inşa edilen ve/a kullanılan yapı inşaat atanıdır (nVj 

8 y Toplam parsel değerinin yapının imar mevzualm* aykırı bölümüne iHbet eden kısmıdır 

n y Yapmın imar mevzuatın* aykırı bölümünün inşaat değendir 

Uygulanacak formüller 

Konutlar ıÇin 

a b 
C", ( y+nyiOOZK,^ 

İşyerleri ve diğer yapılar ıcın 

a b 
t —( y+nyíOWK, 

Uygulanacak formüller 

n y 0,02 K 

crien ve dı&er yapıUı için 

f •) Sahil şeridinde imar mevzuatına ay km yapılar için Cetvelin ı inci Bölümündeki her aykırılık katsayısına 17? eklenerek hesap edilir 
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16/11/1970 tarihli ve 7/1564 sayılı Kararnameye ektir. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan «Sayıştay'a 

Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit Belgelerin Saklanma Süre
leri ve Yokedilme Usulleri Hakkında Tüzük'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tü-
zük»un yürürlüğe konulması; 832 sayılı Sayıştay Kanununun 102 nci maddesine göre. 
Bakanlar Kurulunca 21/2/1983 tarihinde kararlaştirılmıştır. 

KMMI EVREN 

Cumhuıbaakanı 

YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

l u z u k 
Karar Sayısı: 83/6094 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. ÛZGÛNEŞ 
Devlet Bak. • Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

S. fi. PASİN 
Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakanı 

K. CANTÛRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarif.ı v« Orman Bakanı 

I. EVLİYAOÛLU 
Kültür va Turizm Bakanı 

R. BAYAZIT 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOÛLU 

Malıya Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 
Sağ, V9 Soa. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

Ü. H. BAYULKEN 
Millî Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
MIHI Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A. BOZER 
Gümrük va Tekel Bakanı 

M. TURGUT 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Ûr. M. N. ÛZÜAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
içişleri Bakanı 

Dr. T. ONAÜ» 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 
Enarjı vs Tabu Kay. Bakam 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÛZGÛL 
İmar va lakin Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik va Spor Bakam 

S. SİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Sayıştay'a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit Belgelerin 
Saklanma Süreleri ve Yokedilme Usulleri Hakkında Tüzük'te Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Tüzük 

MADDE l — 16/11/1970 günlü ve 7/1564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulan Sayıştay'a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çe
şit Belgelerin Saklanma Süreleri ve Yokedilme Usulleri Hakkında Tüzük'ün 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Madde 3 — Hesapla ilgil i olarak Sayıştay'a verilen gider ve gelir evrakı ve 
belgeleri ile bunlarla ilgili karar, tutanak ve haberleşme evrakından saklanma 
sürelerini doldurmuş olanlar yokedllir. Yokedilme kıyılarak ya da kıyılmadan Tür
kiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesine (SEKA'ya) gönderilmek süratiyle ya
pılır. Evrak ve belgeler Tüzüğe ekli saklama sürelerini gösterir cetvelde öngörülen 
hallerde Devlet Arşivine ya da ilgili idareye gönderilir. Bu durumda Sayıştay'ın 
saklama yükümlülüğü sona erer. 

Yürütme ve İdam «Amma Sayfa: t 
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MADDE 2 — 16/11/1970 günlü ve 7/1564 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Sayıştay'a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit 
Belgelerin Saklanma Sureleri ve Yokedilme Usulleri Hakkındaki Tüzük'e ekli Sakla
ma Sürelerini Gösterir Cetvelin 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve e numaralı bentleri aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiştir : 

Evrakın cinsi 

S - Bütçe içi ve dışı işlemlere ait evrak : 
a) Nakit ve mahsup verile emir

leriyle ekleri. 
b) Gelir tahakkuk ve tahsil ev

rakı, gider tahakkuk ve öde
me belgeleri. 

c) Yevmiye defterleri, aylık mi
zanla ilgil i cetveller. 

d) Adi ve bütçe emanetlerine ait 
tahsilat ve reddi vat evrakı, 
her türlü avans evrakı ile sair 
bütçe dışı işlemlere ait belge
ler. 

4 - İdare hesabı ile ilgili evrak : 
a) idare hesabını teşkil eden cet

veller. 
b) Denetçi raporları. 
c) Oye düşünceleri. 
d) Savcı düşünceleri. 
e) Daire kararları 
f) ödeme emri ve vize bordro

ları, red takrirleri, fişler ve 
idare hesaplan dosyalarında
k i bütün belgeler. 

5 - İlâm ve tutanaklar : 
a) Daire ve Temyiz Kurulu ilam

ları. 
b) Daire tutanakları. 
c) Daireler kurulu tutanakları. 
dJ Temyiz Kurulu tutanakları, 
e) Genel Kurul tutanakları. 

6 - Kesin hesaba İlişkin belgeler ile 
Elektronik Bilgi lalem, Merkezi kayıt 
ve belgeleri : 
a) Kesin hesaplar 

Saklama süreleri 

Hesabın ilgili bulunduğu bütçe yılı
nın bitiminden başlayarak, on yıl. 

Ancak; 
I - Sayıştay'da yargılaması devam 

edenlerle ilgili evrak, on yıllık sak
lama sürelerini tamamlamış olsalar 
bile, ilam kesinleşmedikçe. 

II - 832 sayılı Kanunun 65 inci madde
si uyarınca ilgili mercilere gönderilen 
ya da yargılama, tahkik, teftiş vb. 
nedenlerle yargı organları ya da dy 
ger mercilerce istenilen evrak, iade
lerinde, on yıllık saklama sürelerini 
tamamlamış olsalar bile, Sayıştay'ca 
gereği yapılmadıkça yokedilemez. 

I - Kesin hesap kanunu çıkmış olmak 
koşuluyla, hesabın ilgil i bulunduğu 

bütçe yılının bitiminden başlayarak 
on yıl. 

II - 832 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desi gereğince hükmen onanmış sa
yılan hesaba ait evrak, o yıla ait kesin 
hesap kanunu çıkmış olmak koşuluy
la, hesabın ilgili bulunduğu bütçe yı
lının bitiminden başlayarak on yıl. 

Bu belgeler yokedilemez Ancak, iliş
kin bulundukları bütçe yılının biti
minden başlayarak 30 yılı dolduran
lar, Devlet Arşivine devredilebilir. 

a) Kesin hesap kanunu çıkmış olmak 
koşuluyla ilgili bulundukları büt
çe yılının bitiminden başlayarak 
on yıl. 

VOrOtmc y* İdam Ulumu Sayfa: 9 
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Evrakın cinsi Saklama süreleri 

b) Gelir ve gider belgelerine ve 
bütçe ile verilen ödeneklere 

ilişkin Elektronik Bilgi İşlem 
Merkezi bant ve diskleri. 

c) (b) fıkrasında belirtilen öde
nek kayıtlarının yıl sonu baki
yelerine ilişkin bant ve disk
ler. 

d) Bütçe ödeneklerine ilişkin ke
sin vize döküm listeleri ve ak
tarma belgeleri. 

7 - Vize ve inceleme iğlerine ait sair 
evrak ve defterler : 
a) Harcamadan önce vize ile i l 

gili bordro, defter ve kartlar. 
b) Kadro cetvel ve defterleri. 
c) İnceleme ve denetleme işlerine 

ait sair belgeler. 
8 - Döner sermaye ve fon hesaplarma 

ait evrak ve defterler : 
İncelenmek ve yargılanmak üzere 
Sayıştay'a teslim edilen her türlü 
evrak ve defterler. 

9 - Mal ve mahalli idareler hesaplarıyla 
ilgili belge ve defterler : 
Mal ve mahalli idareler hesapla
rıyla ilgili olarak Sayıştaya veri
len her türlü belge ve defterler. 

b) İlgili bulundukları bütçe yılı uy
gunluk bUdiriminin verildiği tari
he kadar. 

c) Kesin hesap kanunu çıkmış olmak 
koşuluyla ıigiU bulundukları büt
çe yılının bitiminden başlayarak 
on yıl. 

d) Muhasebe müdürlükleri ile uy
gunluk sağlanıncaya kadar. 

Hesabın ilgili bulunduğu bütçe yılı
nın bitiminden başlayarak on yıl. Giz
l i kadrolar on yıl sonunda ilgili kuru
ma gönderilir. 

Hesap yılının bitiminden başlayarak 
on yıl. 
Ancak-, 
I - Sayıştay'da yargılaması devam 
edenlerle ilgili evrak, on yıllık sak
lama surelerini tamamlamış olsalar 
bile. Ham kesinleşmedikçe. 

II - 632 sayılı Kanunun 65 inci maddesi 
uyarınca ilgil i mercilere gönderilen 

ya da yargılama, tahkik, teftiş vb. 
nedenlerle yargı organları ya da diğer 
mercilerce istenilen evrak, iadelerinde, 
on yıllık saklama sürelerini tamam
lamış olsalar bile, Sayıştay'ca gere
ği yapılmadıkça yokedilemez. 
Döner sermayeli hesaplara ilişkin 
olup ticari usule göre tutulan defter
ler, hesabm yargılanmasından, bu 
bent kapsamına giren diğer belgeler 
ise Sayıştay'ca yokedilmeleri gereken 
tarihten sonra yerlerine gönderilebi
lirler. 

İlgili bulundukları bütçe yılı ya da 
hesap devresinin bitiminden başlaya
rak on yıl. Bu belge ve defterlerden 
ilişiği bulunmayanların, ilgili idare
nin istemi halinde, on yıllık süre bek-r 

lenmeden yerine gönderilmesine Sa
yıştay Genel Kurulunca karar verile
bilir. 
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MADDE 3 — 16/11/1970 günlü ve 7/1564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulan Sayıştay'a Verilen Her Çeşit Gider ve Gelir Evrakı ile Her Çeşit 
Belgelerin Saklanma Sureleri ve Yokedılme Usulleri Hakkındaki Tuzuk'e aşağıda
ki geçici 1 inci madde eklenmiştir : 

Geçici Madde ı — Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, 16/11/1970 günlü 
ve 7/1564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tuzuğe ekli cetvel
de gösterilen evraktan, bu cetvelin 4 uncu bendiyle 6 ncı bendinin a ve c fıkraların
da yazılı olanlar, kesin hesap kanunu çıkmış olmak koşuluyla, eski hükümlere 
göre 5 yıllık saklama suresine tabı olup anılan sureyi doldurmuş bulunanlar, ke
sin hesap kanununun çıkmış olması koşulu aranmaksızın yokedilir. 

MADDE i — Danıştayca incelenmiş olan bu Tuzuk Hükümleri Resmi Gaze-
te'de yayımı gününde yürürlüğe girer 

MADDE 5 — Bu Tuzuk hükümlerini Bakanlar Kurulu yurutur. • 
Yönetmelik 

Dörtyol Belediyesinden : 

Dörtyol Belediyesi Toptancı Hali Yönetmeliği 

I — GENEL, HÜKÜMLER : 
Amaç ve Kapsam : 
Madde 1 — Dörtyol Belediyesi sınırları içerisinde yas meyve ve sebzenin top

tan satışları 1580 sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin 58 . maddesine göre tesis 
edilmiş olan Dörtyol Toptancı halinde yapılır. Toptancı hali Belediye tarafından yöne
tilir. 

Madde 2 — Belediye sınırları içerisinde yaş meyve ve sebzenin hal dışında 
toptan alım ve satımı yasaktır. 

Madde 3 — Pazarcı, gezici esnaf ve sergiciler (üretici olduğunu belgeleyenler 
hariç) satışa sundukları yaş meyve ve sebzeleri için toptancı halinden almış satış 
faturasını göstermeye zorunludurlar. 

Hal satış faturası göstermeyen satıcılardan ve toptancı halin dışında üretici
den doğruca alınan yaş meyve ve sebzelerin satış bedelleri üzerinden hal resmi alı
nır. 

Madde 4 — Toptancı satış birimi, malın içine konduğu kaptır. Bağ ile satış
larda en az (Maydonoz, tere dere otu, marul vs gibi) olanlar 40 bağ, adet İle satış
larda en az 40 adet, döküm satışlarda en az 60 Kg. toptan sayılır. 

Toptancı halde perakende satış yasaktır. 

II — Y E R TAHSİS ŞEKLİ : 
Madde 5 —i Toptancı halindeki yerler 8 0 sayılı yasanın 2 ncl maddesindeki 

önceliklere göre ve bu yönetmeliğin tesbıt ettiği evsafa uyjrun tüzel ve özel kişilere 
şöyle dağıtılır. 

a) llçılı yasaya göre haldeki yerlerin oreeltk sırası Kooperatif birliklerine, 
.ileticilere ye komisyonculara tahsis edilir. 

b) Taliplerin tahsis f-dilm yer sayışındır, çolt. oi/run ha ıtıue öncelik sırasına 
gruDİamu kendi aralarında aşağıdaki tercih öîçu.eri dikkate aunarak dağıtılır. 

Tercih Ölçüleri : 
Kooperatiflerde : Sahip oldukları arazinin genişliği ve üretim miktarı, tesis 

tarihinin önceliği, üye sayısının çokluğu. 
Kooperatif birliklerinde sahip oldukları arazinin genişliği ve üretim miktarları 

birliğe dahil ortak kooperatiflerin çokluğu, 

*.C ;>.,.!>» «s 14ar* Bolumu Sayfa : * 
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Üreticilerden üretim sahasının çokluğu, meslek kıdemi çalışma konusu ve çe
şidinin çokluğu, 

c) Halde tahsis edilecek yerin birden çok olması halinde de, tahsis edileceği 
karar verilenler kendi aralarında ad çekilerek dağıtım yapılır. 

III — Y E R TAHSİSİNDEN İSTİFADE E D E C E K TÜZEL V E ÖZEL KİŞİ
LERİN VASIFLARI V E İBRAZ EDECEKLERİ B E L G E L E R : 

Madde 6 — Kooperatif ve Kooperatif birlikleri, hususi kanunlarına göre ku
rulmuş meyve ve yaş sebze istihsal Kooperatif birlikleri olacaktır. 

Madde 7 — Kooperatif ve Kooperatif birliklerin ibraz edecekleri belgeler şun
lardır. 

a) Ticaret odasından alınacak belge 
b) İdare meclisinin mümessili tayinine dair kararın sureti, 
c) İflas ve kondordatoya maruz bulunmadığına dair resmi belge, 
Madde 8 — Müstahsiller tapu ile veya kıra ile mutasarruf oldukları arazide 

asgari (200) ton yaş sebze ve meyve yetiştireceğini ziraat odası ve mahalli ziraat 
Müdürlüğünden tevsik ile istihsalini devamlı surette hal'e getirdiğini resmi belge ile 
taahhüt eden kimselerdir. Tarla mahsulü alanlar müstahsil sayılmaz. 

Madde 9 — Komisyoncu : Kendi samına ve bir müvekkil hesabına ücret mu
kabilinde ticari muamelenin ifasını deruhte eden kimsedir. 

Madde 10 — Müstahsil : Komisyoncu, müstahdem ve diğer şahısların haiz 
olacakları vasıflar şunlardır. 

a) Reşit ve mümeyyiz olmak, 
b) Hırsızlık, Dolandırıcılık ve emniyeti suistimal, kaçakçılık sahtekarlık ka

raborsacılık gibi suçlardan biri ile mahkum olmamak, 
c) Ticari kanun hükümlerine göre tacir vasfına haiz olmak ve bu husustaki 

kanun mükellefiyetlerini yerine getirmiş bulunmak (Müstahdemler buna tabı de
ğildir.) 

c) Belediye meclisi ve encümeni tarafından alınan her türlü emir, karar ve 
yönetmeliğe uygun hareket edeceğine dair imzalı taahhüt vermek. 

d) Teminat yatırmış olmak, (Müstahdemler bu maddeye tabi değildir) 
e) Gerek Komisyoncular ve müstahdemler sağlık raporu ibraz edeceklerdir. 
f) Müstahsiller, 8. maddede yazılı hususları gösterir belgelerden gayrı kendi 

tapulu arazilerden veya kira ile tasarruf ettiklerini bildiren bu belgeyi mahalli bele
diye ve Ticaret odasından alarak ibraz mecburlar. 

Madde 11 — Komisyoncular tesbit olunan hadleri tecavüz etmemek üzere ala
cakları komisyon miktarını yazıhanelerinin dışında görünürle! bir yerde ilanla mükel
leftirler. 

Madde 12 — Lehlerine yer tahsisi yapılan tüzel kişiler bu yerlerde faaliyete 
geçirebilmek için Belediye Kanununa göre kuşat ruhsatı almış bulunmaları şarttır. 
Yer tahssi muamelesinin iptali kuşat ruhsatında iptalini gerektirir. 

Madde 13 — Hal'de çalışacak müstahdem ve diğer şahıslar 10. maddede yazılı 
hususları gösterir belgeleri hal idaresine ibraz ederek bir çalışma belgesi almakla 
mükelleftirler. 

Madde 14 — Belediyenin müstahsilin ve hal'den mal alanlarım hak ve men
faatlerini korumak için hal'de leplerine yer tahsisi yapılan özel ve tüzel kişiler ise 
bağlamadan önce aşağıdaki şekilde teminat akçelerini milli Bankalardan birine Bele
diyenin göstereceği bankaya yatıracaklardır. 

a) Kooperatif ve Kooperatif birlikleri (50.000 TL.) 
b) Müstahsiller (25.000 TL.) 
c) Komisyoncular (50.000 TL.) olarak yatırılan teminatlar kanun ve yönet

melik hükümlerine ve Belediye encümeni veya mahkeme kararlarına istinaden her
hangi bir sebeple mahsup veya Irad kaydedildiğinde tüzel ve özel kişiler bir hafta 
sarfında teminatlarım aynı miktarda çıkaracaklardır. 
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IV — Y E R TAHSİS rfAHlYRENlNlN TUTMAYA MECBUR OLDUKLARI 
DEFTERLER : 

Madde 15 — Yer tahsis sahipleri : Giriş defteri, Satıg Bordrosu, fatura def
teri ve hesabıcarl defteri tutmaya mecburdurlar. 

Madde 16 — Giriş defterleri : Gelen malların giriş sıraslyle tarih, evsaf ve 
miktarlarım doğru olarak kaydedeceği defterlerdir. 

Madde 17 — Satıg bordrosu : Satış esnasında kantardan çıkalı veya adet veya 
bağ ile satılan malın bütün tahsilat ve müfredatı ile cins, evsaf kap markası miktar 
veya fiatı kaydına mahsusu yer sahiplerinin patentini taşıyan iki nUshalı ve kopyalı 
ve zımbalı cetveldir. Bu cetvellerin asılları yer tahsisi yapılan tüzel ve Özel kişiler 
tarafından imzalanarak her akşam saat 17.00 den en geç ertesi sabah 08.00 de hal 
idaresine verilecektir. Bu defter kayıt edilmeden hiçbir suretle mal satışı yapılamaz. 

Madde 18 — Fatura defteri : Satış ve müstahsil fatura defterleri müstahsil 
numaraları kopyalı, (Satış fatura defteri Uç kopyalı ve müstahsil fatura defteri İki 
kopyalı olacaktır. 

Satış faturasının bir sureti alıcıya, bir sureti hal idaresine, verilecek ve bir 
sureti muhafaza edilecektir. 

Madde 19 — Hesabı cari defteri : Halde yer tahsisi yapılan özel ve tüzel k i 
şiler her malı gönderenin isimlerini ayrı ayrı açılmış birer giriş ve çıkış hesabı tut
maya ve bu deftere satışlar masrafları irsalatt ve tediyett yazmaya mecburdurlar. 
Bu defterin noterden tasdikli ve her muamelenin yapıldığı gün işlenmesi mecburidir. 

Madde 20 — Bu yönetmelik hükümlerine göre tutulması gereken defterler t i 
carete başlamadan önce son sahifesi hal İdaresine defterin kaç sayfadan ibaret ol
duğu ve İhtiva ettiği sıra numaralı kayıt edilmek suretiyle ettirilecektir. 

Madde 21 — Komisyoncular satışların tutarlarını en geç bir hafta zarfında 
müstahsile gönderecektir. 

V — H A L İDARESİNİN KADROSU : 
Madde 22 — Belediye Başkanlığına bağlı hal kadrosu : 
a) Hal şefi 
b) Hal tahsildarı 
c) Hal katibi 
ç) Hal zabıtası 
d) Hal bekçisi 

Madde 23 — H A L ŞEFİ : 
a) Hal dahilinde intizamı temin yer tahsisi sahiplerini hal İdaresi ile birbir

leri ile müstahsile halden mal alanlara ve halde çalışan şahıslara münasebetlerini 
tanzim aralarındaki ihtıvau halletme ve hale giren çıkan ve orada bırakılan malların 
gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri almak, kanun ve yönetmelik hükümle
rine göre yer tahsis sahiplerinin faaliyetlerini murakabe ve her türlü inzibati tedbir
leri ve İdareye taalluk eden kararları almakla, 

b) Her türlü idari hizmetleri ifa (Hizmetlilerin çalışmasına durumu mura
kabe nöbet cetvelleri tanzim muamelat işlerim tedvir ve günlük fiyat bültenlerinde 
aylık ve yıllık İstatistik! bilgiyi çıkarmak, grafikleri tanzim ve muayyen zamanlarda 
faaliyet raporlarım hazırlamak vs. vazifeleri ifa, 

c) Yer tahsis sahipleri tarafından İdareye hergün verilen satış bordrolarına 
göre Belediye resminin yer tahsisi ücretinin ve diğer bilumum idare gelirlerinin ta
hakkukunu yapar ve tahsildar vasıtasiyle tahsil ve Belediye veznesine yatırmasını 
takip ve kontrol eder. Hal şefi muhasebe usulü nizamnamesi, Belediye muhasebe yö
netmeliği ve tahsilat yönetmeliği hükümlerine göre Belediye Muhasebesinin muraka
besi altında vazife görür, 
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Madde 24 — H A L TAHSİLDARI: 
a) Yukarıdaki maddede bahsi geçen geliri tahsil günü, gününe Belediyenin 

hesabı bulunan milli Bankaya yatırmakla mükelleftir. Tahsildar hal şefinin ve tah
silat yönetmeliği hükümlerine göre Belediye muhasebesinin murakabesi altında vazife 
görür. 

b) Yer tahsis sahipleri tarafından idareye tebliğ edilen satış bordrolarına gün
lük satışların azami asgari fiyatları İle satış miktarlarını çıkarmak İdarece tesbit 
edilen fiyatları teksir, talik ve ilgili makamlara tebliğ etmek. 

c) Günlük satışların, yönetmelik ve kararlara uygun olarak cereyanım temin 
yer tahsis sahipleri tarafından kesilen satış ve müstahsil faturalarına ve bilumum 
defter ve evrakı tetkik, şikayetleri mahallinde İncelemek yer tahsis sahiplerinin mer"i 
mevzuata ve hal idaresinden alman kararlara uyup uymadıklarım kontrol etme ve bu 
hususlara dair rapor tanzim etmek ile görevlidir. Bununla beraber idare yazılarını 
daktilo eder. 

Madde 25 — H A L KATİBİ : 
a) Hal muamelatım ve muhaberatını kaydetmek, dosyalan tanzim ve muha

faza etmek ve lüzumu halinde hal tahsildarına yardım etmek. 
b) Halde kesilen faturaları çıkış kapısında damgalamak suretiyle ilan edilen 

fiyatlara uyup uymadığım kontrol etmektir. Bu hususta tanzim ettiği günlük cetvel
leri hal İdaresine verir. 

c) idarece verilen emirlere göre kapılarda giriş ve çıkış trafiğini her türlü 
emniyeti sağlamak, akşam paydoslarında gece bekçisine hal'i devir etmek ve sabah
lan teslim almakla görevlidir. 

Madde 26 — GECE BEKÇİSİ : 
Halin her türlü gece emniyetini temin ile görevlidir. 
Madde 27 — H A L ZABITASI : 
Halin temizliğini. Belediye gelirlerini, zayi olmaması için hal'e giren ve çıkan 

malların kontrolundan mesuldür. 
Madde 28 — İdarede çalışan personel görevlerine birbirleri ile ilgili nlsbetlnde 

vazifelerinin ifade yekdiğerlerine yardımla mükelleftirler. 
VI — FİYAT KOMİSYON M U A Y E N E HEYETİ : 
Madde 29 — 
1 — Hal şef i 
2 — Zabıta amiri veya tensip edeceği Zabıta memuru, ve Belediye meclisi azası, 
3 — Kapzunal mümessili, 
4 — Müstahsil mümessili, 
5 — Perakendecilerden bir kişi, 
VTI — YER TAHSİS SAHİPLERİNİN RİAYET EDECEKLERİ HUSUSLAR 
Madde 30 — Yer tahsis sahipleri. Belediyeler toptancı halleri sureti idaresi 

hakkındaki 80 sayılı kanuna ve bu kanuna müsteniden hazırlanan toptancı hal yö
netmeliğine gıda maddeleri nizamnamesine Belediye encümen kararlarına Belediyece 
verilecek emirleri ve ahlaklı bilcümle mevzuata uygun hareket ederler. 

Madde 31 — Yer tahsis sahipleri satmış oldukları malların evsafından me
suldür. Aynı kap içerisinde değişik kalitede değişik çapta ve ambalajda yazılı mik
tarda fazla mal konulması yasaktır. 

Kaza ambalajın zaruri kılındığı halde halden fazla kap içerisinde darayı artı
racak şeyler konması yasaktır. 

Madde 32 — Satışa arz edilen malın kabı üzerinde (Küfe ve çuval hariç) 
markanın daranın ve adetle satılan malın kap içerisinde kaç adet bulunduğunun doğru 
ve okunaklı olarak yazılması şarttır. Kabın arıza sebebiyle üzerinde yazıh daradan 
fazla gelmesi halinde fark yer tahsis sahibi tarafından alakalı şahsa ödenir. 
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Madde 33 — 22-32. maddelerde yazılı hususatın ifasında yer tahsis sahipleri 
müstahsillerle birlikte müştereken ve müteselsilen mesuldurlar. Bu maddelere muha
lefet halinde ancak kanunda yazılı para cezası verilebilir. 

Madde 34 — Yer tahsis sahipleri senevi asgari (100) ton sebze ve yaş meyve 
satmaya yer tahsis sahiplerinden yalnız kavun ve karpuz üzerine iş görenlere senevi 
değeri (50) Ton kavun ve karpuz satmaya mecburdurlar aksi halde gider tahsisi 
muamelesinin iptali gerekir. 

Madde 35 — Yer tahsis sahiplerinin piyasada darlık ve fiyatlarda yükseklik 
yaratmak ve fiyatların inmesine mani olmak maksadı İle malların muayyen ellerde 
toplanmasını, stok edilmesini ve imha edilmesini doğuracak faaliyette bulunmaları 
veya bu maksatla propaganda yapması vs. fi i l ve harekette bulunmaları yasaktır. Yer 
tahsis sahipleri kendilerine tahmil olunan mükelleflerine ifasından ve istihdam ettik-
lerl şahısların ifa eyledikleri işlerden doğrudan doğruya mesuldürler. 

VHI — FAALİYETTEN M E N V E TAHSİS V E TASFİYE HÜKÜMLERİ : 
Madde 36 — Bir aydan az faaliyetten men edilenlerin yerleri müdde tince mu

vakkat olmak üzere muvakkaten görevlendirilecek yer tahsis sahiplerine verilir. 
Madde 37 — Bir aydan az faaliyetten men edilenlerin kararın tebliğ tarihin

den itibaren 48 saat içerisinde mallarım tasfiye ile mükelleftirler. 
Hal idaresi men kararının tebliğini hemen aklblnde alakalı müstahsillere men 

edilen hesabına en seri vasıta ile durumdan haberdar eder. 48 saat müddetin hitamında 
kararın infazına geçirilir. 

Madde 38 — Bir aydan az faaliyetten men edilenleri 48 saatlik müddet sonunda 
malları tamamen tasfiye edilmemiş ise, bu müddet zarfında yola çıkarılan mallara 
da şamil olmak üzere tasfiye işi, belediye riyasetinin rızası alınarak durumu en zi
yade itimad bahşeden yer tahsis sahipleri arasında hal İdaresince seçilen bir tüzel 
veya özel kişiye tevdi olunur. 

48 saatlik müddet İçinde tasfiye edilmemiş olan mallar hal idaresinin tesbit 
edeceği i k i kişi men kararı alınan yer sahibi, ve tasfiye ile vazifelendirilen özel veya 
tüzel kişiden müteşekkil bir heyetçe zabıtla tesbit edilir. Zaptın bir nüshası hal İda
resine, bir nüshası hem kararı verilen yer tahsis sahibine ve bir nüshası tasfiye ile 
vazifelendlrilene verilir. 

Madde 39 — Tasfiye ile vazifelendirilen tüzel ve özel kişi tasfiye mevzuunu 
giren mallar İçin faaliyetten men edilen tahsis sahiplerinin bütün hak ve vecibelerine 
sahip olur ve tasfiye bitirildikten sonra men müddeti sonuna kadar bu yerden yönet
melik hükümleri dahilinde istifade eder. 

Madde 40 — Bir aydan fazla men edilen tüzel ve özel kişiler men kar arının 
tebliği tarihinden itibaren 48 saat içerisinde mallarım tasfiye İle mükelleftirler. 

Hal idaresi men kararının tebliğin hemen akabinde en seri vasıta İle men edi
len hesabına durumu alakalı müstahsillere bildirir 48 saatlik müddet sonunda men 
karan infaz edilir. 

Madde 41 — Bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin yerleri 80 sayılı Ka
nunun 2 net maddesindeki önceliklere riayet edilerek sıradaki taliplerine verilir. 

Madde 42 — Bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin 48 saatlik müddet 
içerisinde mallan tamamen tasfiye olunmamış ise, bu müddet zarfında yolda bulunan 
veya yoia çıkarılmış olan mallarına da şamil olmak üzere tasfiye işi kendisine 41. 
maddede hükmünce tahsis yapılan özel veya tüzel kişi tarafından ifa edilir. Tasfiye 
ile görevlendirilen özel veya tüzel kişi tasviye mevzuuna giren ve 38 nci maddede ka
bul olunan usule göre tespit edilmiş ve yolda veya yola çıkarılmamış bulunmakla 
ileride tasfiye mevzuunda girecek mallarla münhasır olmak üzere men kararı alan 
tahsis yeri sahibinin bütün hak ve vecibelerine sahip olur. 

Madde 43 — Bir aydan fazla faaliyetten men edilen 39. maddede mucibince 
tahsisi yapılacak kimse yok ise tasfiye işe 38. madde hükümlerine göre ceryan eder. 
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Madde 44 —• Bir aydan fazla men kararı alan tahsis sahibi müddetin sonunda 
yeniden tahsis talebinde bulunursa diğer talipliler meyanında talebi nazara alınır. 

IX — NAKLİYE V E HAMALİYE ÜCRETLERİ : 
Madde 45 — Hal'e gelecek ve çıkacak malların nakliye, tahliye ve hamaliye 

ücretleri Belediye Encümenince tayin olunur. 
X — MÜTEFERRİK HÜKÜMLER : 
Madde 46 — Hal dahilinde faaliyetine müsaade olunan PTT idare, Banka, Kah

vehane, Lokanta Büfe vessaır gibi müesseselerin işgal ettikleri yerler için alınacak 
ücret Belediye Encümenince tayin olunur. 

Madde 47 — Yer tahsis sahibinin vefatı üzerine mirasçıları arasında aynı İşi 
bizzat yapmağa talip ve yönetmeliğin koyduğu evsafa haiz kimse varsa yer tahsisi 
ona yapılır. 

Madde 48 — Yer tahsis sahipleri hiç bir veçhile haricen ortak olamazlar. 
Madde 49 — Hal'in açılış ve kapanış saatleri Belediye Encümenince Başka

nın teklifi üzerine tayin edilir. 
Madde 50 — Yer tahsis sahiplerinin bu yönetmelik hükümlerine göre tutmağa 

mecbur oldukları defter ve faturaların 5 sene müddetle muhafazası şarttır. 
Madde 51 — Hal'den mal alanlara yer tahsis sahipleri arasında çıkan tartı 

ihtilafı hal idaresinin tefrik bir memurunun nezaretinde hakem belediye kantarında 
halledilir. 

Madde 52 — Yer tansis muamelelerinin ikmali ve tahsis talebinde bulunanla
rın ibraz edecekleri belgelerin hazırlanması için yönetmeliğin bu hususa müteallik hü
kümleri bir defaya mahsus olmak üzere yönetmeliğin mer'iyetinde 15 gün sonra 
tatbik olunur. 

Madde 53 — Bu yönetmelik 80 sayılı Kanunla birlikte aynı tarihte meriyete 
girer. 

Madde 54 — Toptancı halinde satış yapanların ambalajları kendi markalarım 
taşıyacaktır. 

Madde 55 — Herhangi bir sebeple ticareti terkedenler, olayı hal idaresine bil
direceklerdir. Yeri tanı olarak tahliye ve teslime mecburdurlar. Hiçbir suretle kendi 
firmalarına ve faturalarım başka biri eli ile kendi hesabına kullanamaz. Vefatı ha
linde umumi hükümler dairesinde muamele ifa olunur. 

Madde 55 <— Kabzımal müstahsilin malını satmaktan istinkaf ederse hal ida
resi aracı olarak müstesna hallerde tavassut eder ve malı sattırır. 

Madde 57 — Ambalajların azami sıkleti hal şefinin salahiyetine bırakılmıştır. 
Madde 58 — Kiraz, Vişne, Çilek, üzüm ve Şeftali gibi el ile bozulan mallar 

hariç olmak üzere satıcı diğer malların adlarını aha istediği takdirde göstermeğe 
mecburdur. 

Madde 59 — Boş kapların hal içerisinde koridor ve hal dışında yol ve mey
danlara konulması yasaktır. Boş kaplan koymak suretiyle işin aksamamasma sebe
biyet verenler hakkında işbu yönetmelik ahkâmına riayetsizlikten dolayı yapacağı gibi 
yapılacak* ihtara rağmen kaplan idare tarafından halden çıkarılır. Zayiinden dolayı 
sorumluluk kabul edilmez, sahipleri bulunmadığı veya sahibi tarafından aldırılma-
dığı takdirde idarece satılarak bedeli Belediyeye irad kaydolunur. Eğer hal binası 
müsait ise aksamıyacak şekilde hal şefi tarafından kapların konacağı yer gösterilir. 

Madde 60 — Müstahsil, toptancı ve komisyoncu mal getirmek üzere almış ol
duğu avansı ödemedikçe diğer toptancı ve komisyoncuya mal gönderemez, ancak baş
k a bir toptancı bir komisyoncuya mal gönderdiği takdirde evvelki toptancıya olan 
borcunu kanuni faizi ile birlikte tediyeye mecburdur. Bir toptancı ve komisyoncuya 
mal getirmek üzere avans para alan herhangi bir müstahsil başka bir toptancıya 
mal gönderdiği takdirde görmüş olduğu toptancının müstahsile eski komisyoncuya 
borcu olup olmadığım sorması ve evvelce başladığı kimseden iUşiğinin kesildiğine dair 
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vesika getirmesi şarttır. Böyle bir vesika getirmedikçe o müstahsilin malının alınması 
aksi halde bu gibi ilişkili kimselerden mal alan toptancı ve komisyoncu birinin alaca
ğının kanuni faizle birlikte vermeye mecburdur. 

Madde 61 — Halde maaş ücret veya yevmiyeli olarak idare ve gerekse sair 
işlerde görevli bulunanlar ihtilas, zimmet veya buna benzer yolsuz hareketlerden veya 
hal şefliğinin talebi üzerine işten el çektirilen memur ve müstahdemlerden hal 
dahilinde satışa mezun olan tüccar ve müstahsil ve komisyoncular gerek ortak ve ge
rekse müstahdem olarak çalıştıramazlar. 

Madde 62 — Halin satış yapılan pavyonunda İçinde ne şekilde olursa olsun 
kumar mahiyetini taşıyan oyun oynatmak ve gerekse alıcıların ve gerekse diğer sa
tıcıların rahatsız olacağı gürültü çıkarmak veya halin intizam ve asayişini bozmak 
yasaktır. Bunu yapanlar hakkında hal yönetmeliğine aykırı hareket ettiklerinden do
layı haklarında cezai muamele yapılır. 

X I — MÜSTAHSİLİN H A K L A R I : 
Madde 63 — Toptana tacir ve komisyoncular kendilerine gönderilen malları 

hüsnü muhafazaya tarih ve satışlarda herhanglfoir yolsuzluğa meydan vermeyerek 
müstahsil zarardan şikâyete mecburdur. Fiyatı düşürmek veya buna benzer düşün
celerle müstahsilin malını piyasaya arz etmek veya buna benzer düşüncelerle müs
tahsilin malım piyasaya arz etmemek suretiyle malı çürüten ve bu suretle müstah
sile zarar verenler hakkında müstahsilin müracaatı olsun veya olmasın hal idaresin
de tahkikat yapılarak bu husus tebeyyUn ettiği takdirde taraf ile ishar ve imza 
ettirilerek zararı tanzim ettirilir. Mallar çürük olarak gelmiş İse muayene ve fiyat 
tespit heyetine muayene ettirilir. Keyfiyet üç nüsha zabıt varakası ile tespit edilerek 
bunlardan bir nüshası hâl şefine verilir. Diğer bir nüshası müstahsile gönderilir ve 
3 üncü nüshası tüccar tarafından dosyasında saklanır. 

Madde 64 — Belediye sınırları içerisinde bulunan müstahsiller istihsal etmiş 
oldukları mallarını mahallinde yani tarlasında bağından başka şehir ve kasabalara gö
türmek üzere sattıkları takdirde bunların tartısı mümkün ise tartı neticesine göre 
değilse mahallinde fiyat komisyonu tarafından keşif ve tahmin edilmek suretiyle be
lediye rüsmu alınır. 

Madde 65 — Müstahsil, istihsal ettiği mallarının 50 kilodan fazla ise hale getir
mek yalnız Belediye rusmunu verir ve dükkânda perakende olarak satabilir. 

Madde 68 ~- Küçük çapta müstahsiller ihtiyaçlarım gidermek amacı ile geti
recekleri mallardan 50 kiloyu geçmeyenler toptancı haline götürmeğe mecbur değil
dir, ancak bunların satışının yapılabilmesi için Belediye rüsumunu önceden ödemelidir. 

Madde 67 — Ticari bir gaye güderek mahsulün meydana geldikten sonra bunu 
tarladan almak suretiyle Dörtyol Belediyesi hudutları İçerisinde dükkânlarda Belediye 
rüsumunu verse dahi toptana sebze ve meyve haline sokmadan satışa müsaade edile
mez. 

Madde 68 — Sebze ve meyve halinde çeşit bulunmadığı takdirde perakendeci
ler her çeşit sebze ve meyveden 250 kiloyu aşmamak suretiyle hariçten getirerek ve 
Belediyeye Rüsumunu vererek dükkânlarında satabilir. 

Madde 69 — Bu yönetmeliğin cezai ve idare hükümleri yönünden zuhir edecek 
noksanların İkmal ve İslahı için ilave hükümler koymaya bilahare Belediye Meclisine 
tasdik ettirmek şartı ile belediye encümeni yetkilidir. 

XII — YÜRÜRLÜK : 
Madde 70 —• Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımından itibaren yürürlüğe 

girer. 
XITI _ YÜRÜTME : 
Madde 71 — Bu Yönetmelik hükümlerini tatbik ve icraya Dörtyol Belediye 

Başkanlığı memurdur. 

Yûrûtm» ve Idar* Bölümü Sayfa ' 10 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kurulu* Tarihi: (7 Te»rlnlevv»! 1338} • 7 Ekim 1920 c 21 Mart 1963 PAZARTESİ Sayı: 17994 

İ L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

Tasfiyesi Kurulumuzda yürütülmekte olan bir Bankere alt Bodrum Kumköyü 
Güvercinlik mevkii 9 sayılı parselde 220 dönüm arazinin takribi 4 dönümlük bölümü 
üzerinde kurulu 24 odalı 52 yataklı Motel Bargüya'nın işletmeciliği kapalı zarfla tek
lif alınmak suretiyle kiraya verilecektir. 

îhale Şartnamesi : 
1) isletmenin muhammen yıllık kira bedeli 5.000.000,»— T U (Beşmilyon) 

TL. dır. isletme bir yıllığına kiraya verilecektir. 
2) imletme muhammen bedeli asgari % 75 ve üzerinde en çok teklifte bulunana 

kiralanacaktır. 
3) ihaleye zarf atmak şeklinde katılmak isteyen taliplilerin en geç 4. Nisan 

1983 tarihine kadar Türkiye Emlâk Kredi Bankası Yenişehir Şubesinde 8 No.'hı Tas
fiye Kurulu emrine açılan 1105 No.'iu hesaba muhammen bedelin % 20*aUıi teminat 
olarak yatırıp ihale günü teklif zarfları içine banka dekontlarım koymalarım gerek
mektedir. 

4) 35 Sayılı K. H. K. nin ilgili maddeleri mucibince Bakanlıklar Kuruluştan 
ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihaleye teminatsız katılabilirler. 

6) İşletmenin en yüksek teklifte bulunana kiralanmasını müteakip teklif edi
len ve kabul edilen yıllık kira toplamı meblâğı bir bankanın suresiz teminat mektubu 
kiralayandan alınacaktır. 

8) Kiralayan her aya isabet eden ayhk kira miktarının 1 taksimini her ayın 
1 lift S arasında belirlenen banka hesabına ödememesi halinde hiçbir ihdara gerek 
kalmaksızın alman teminat mektubu tamamen paraya tahmil edilecek ve Banker he
sabına irad kaydedecektir. 

Bu durumda işletmenin çalıştırılmasına hukuken İmkan tamnmıyacağı gibi k i 
ralayanın işletmede meydana getirmesi mümkün tesbtt edilecek maddi hasar tutarı ve 
tekrar İhale edilmesi için geçecek süre zarfında sebep olacağı kira gelir nakit temi
natından mahsup edilecektir. 

7) Kiralayan işletmeyi halihazırdaki durumuyla teslim alacaktır. İhale süresi 
sonunda aynı şekilde eksiksiz teslim edecektir. Eksikler karşılığı zarar/ziyan faslına 
lahildir. 

8) Kiralayanın işletmenin kârlılık durumu için kendince gerekil gördüğü de
ğişiklik ve ilâveleri Kurulumuzun İzni olmaksızın yapamayacaktır. 
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9) Kiralayan işletmeyi itibarlı bir tüccar sıfatına uygun şekilde İşletecek ve 
mahalli İdareden hakkında bu konuda alınabilecek ciddi ihbar kira mukavelesinin fes
hi sebebi sayılacaktır. 

10) İhaleye şartname koşullarına uygun şartlarla katılan olmadığı takdirde 
ikinci kez 8 Nisan 1983 günü yenilenecektir. 

11) İşletmenin kiralanmasını mUteakklp doğacak her türlü vergi, resim, hare, 
belediye giderleri v.s. işletmenin İşletilmesinden doğan giderler kiralayana aittir. Bu 
konuda Kurulumuza hiçbir talepte bulunulamaz. 

12) İhale üzerinde kalan şartname koşullarını yerine getirmesi için kendine 
tanınacak süre 10 gün olup, koşullar yerine getirmediği takdirde nakit teminatı mağ
dur olunan tesbiü zarara mahsup edilecektir. 

13) En geç 10 gün İçinde tesis kiralayana kurulca tesbitl müteakip teslim edi
lecektir. 

14) Tesisin ihalesinden doğan masa masraflarımız, ilân gideri, şartname ha
zırlık masrafları İhale üzerinde kalandan aynı gün nakden ayrıca tahsil edilecektir. 
Bunun tutarı Kuruldan öğrenilecektir. 

15) Kapalı zarf teklifleri Kurulumuzda İlan olunan gün hazırlar huzurunda 
açılacaktır. 

16) İhaleye zarf atmak şekliyle katılanlar bu ilâm ve şartnameyi okumuş ve 
kabule binaen şartları taahhüt etmiş sayılırlar. 

İlan olunur. 

I' ' • 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 9. Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 

DAİRE SATIŞI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılan Banker Ahmet Kargın'a alt Ankara'da İncirli 

Mahallesi Yunus Emre Caddesinde No. 23/4'de İnşaatı karkas kaloriferli tapuda 5011 
ada, 14 parseli teşkil eden binanın zemin kat 4 nolu dairesi 1.600.000,— TL. rayiç bedel 
üzerinden 20/4/1983 Çarşamba günü saat 10.00'da peşin para ile pazarlık suretiyle Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 3 adresindeki Kurulumuzda satılacaktır. 

İkinci satış 29/4/1983 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Satışla ilgili şartname ve satılacak gayrimenkul hakkında ek bilgi almak İste

yenler Kurulumuza başvurabilirler. 
İlan olunur. 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 9 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 

DAİRE SATIŞI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılan Banker Onur (Celal Taşkın)'a ait Büyükesat 

Gaziosmanpaşa Mahallesi Petek Sokak'ta Özel Akis Hastanesi karşısında karkas kalo
riferli olarak inşa halinde tapuda 5516 ada, 15 parsel, 311 paftada kayıtlı binanın 146/ 
1744 arsa paylı kat irtifakına tekabül eden 3. bodrum kat 1 nolu dairesi 3.000.000ı— 
TL. ıayiç bedel üzerinden 20/4/1983 Çarşamba günü saat 10.00'da peşin para İle ve 
pazarlık suretiyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 3 adresindeki Kurulumuzda 
satılacaktır. 

İkinci satış 29/4/1983 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Satışla ilgili şartname ve satılacak gayrimenkul hakkında ek bilgi almak iste

yenler Kurulumuza başvurabilirler. 
İlan olunur. 



İZMİR BİRİNCİ ASLİYE TİCARET WkHKEKE3İ 1 NO LU TASFİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

BANK2RİN ADI SOYADI VE İKAMETGAHI 1 HAVUZ AYDIN - 1775 SOKAK NO.2 KARŞIYAKA/İZMİR. 

DOSTTA NO» 1982/4 

tCRA V E İriAS KANUNUNUN 206 v e 207 n c i MVDDELUIB İLE 35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAHHAKEHİN 15/3 .NClt HADDESİNE 

OÖRS DÜZENLENMİŞ SX SIRA CETVELİDİR. 

T a l e p e d i l e n 
S ı r » No A l a c a k l ı n ı n a d ı v e s o y a d ı Ana p a r a 

S A y f e r E lmas ta şog lu 437.000 

26 Kaz ın ouvanç 496.200 

29 Kordon V e r g i D a i r e s i 18 .992 .466 

30 uatttnay K o l . ş t i . 800 .000 

31 PTT 0 a n a l MUdurlUgU 7.520 

32 SSK B ö l g e MUdurlUgU 129.870 

K a b u l e d i l e n 
Fa iz , Masra f Anapa r a F a l » . Mas ra f 

15 .416 4 .605 437 .000 15.416 4 .605 

900 496 .200 - 900 

18 .992 .466 

800 .000 

R e d d e d i l e n 
Ana p a r a P a l » M a s r a f 

7 .S20 

1 2 » . 870 

Í . Í . K . 
S ı r a s ı 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

T a s f i y e K u r u l u K a r a n 

Ş a r t l ı k a b u l 

Kabul 
K a b u l 

Kabu l 

Red 

Red 

Top lam 

öncek i t op l am 

G e n e l t op l am 

19 .929 .856 - - 19 . 792 .466 - - 137.390 
1 5 . 9 5 1 . 5 5 » 1 .677.469 5 .S05 15 .073 .913 5 .505 877.640 527.317 

1.150.152 
35 .8S1 .409 1 .677.469 

5 .505 3 4 . 8 6 6 . 3 7 9 5 .505 527.317 
1.150.152 1 .015.031 

RED GEREKÇELERİ t 
1- 5 n c i s ı r a d a k a y ı t l ı a l a c a k l ı ayn ı zamanda T u r g a y B a ş a r a n ' ı i c r a y o l u y l a i z l e m e k t e o lduğundan! bu b ak i yeden a r t a k a l a c a k m i k t a r ö d e n e c e k t i r . 
2 - 29 ncu s ı r a d a k a y ı t l ı Kordon V e r g i D a i r e s i a l a c a ğ ı İ h t i y a t i t ahakkuka d a y a l ı o l u p k e s i n l e ş e n m i k t a r ö d e n e c e k t i r . 
3 - 31 v e 32 n c i s ı r a d a k a y ı t l ı b a ş v u r u l a r s u r e s i n d e yap ı lmad ığ ından r e d d e d i l m i ş t i r . 
Hot ı Bu s u n c e t v e l i n e 35 s a y ı l ı Kamın Hükmünde K a r a r n a m e ' n i n 20/5 n c i maddes ine g ö r e a y r ı c a h a z i n e a l a c a ğ ı ek l enecek t i r . 

Bu s ı r a c e t v e l i n e Resmi g a z e t e i l e i l a n ı n d a n i t i b a r e n cnbee gUn İ ç i n d e i t i r a z e d i l e b i l i r . 



İ3TAJİBU1 ASLİT? ?. TİCARET «AHKSKîSİ 8 BOtU 

tAŞ^m KURULU BAŞKANLIĞIMDAN & J U 3 İ B İ 1 M Î 3 T İ R 

îcra ve İ f l a s Kanununun ?06,?07 ne i «sâdeler i geregln.ee düzenlenen ve aynı kanunun 232,235 nc i maddeleri İ l e 35 s ay ı l ı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 15 nc i naddeeinia 1 numaralı fıkraaı uyarınca i l an ı gereken a ı ra c e t v e l i d i r . 

BANKERİN A D I SOYADI VEYA UNVAHIÎ Hayrett in Barbaroa tttîAXDILAK (,8atur biçare t Balak Kredi va Para BotaaSl) 

BANKERİN İ3YERİ ADRESİ 

B A N K E R İ » İKAMKTCAH ADRESİ 

, Halasfcargazi Ce4.desi Çiçek Apt. 'R0»13>,Kat.7/14 

,Muratpaaa Mahal lesi Mirtalem Sokak Ansınar Apt. N0ı8, Caire lu 
A^aray-tSTAMBUX 

Kayıt 
Sıra Alacaklının 
NO Adı ve Soyadı 

TA LUT EDILES KABUL EDİl.Kfl REDDEDİLEN Kayıt 
Sıra Alacaklının 
NO Adı ve Soyadı Anapara paig İfaaraf AnaDara « » o r a * Anapara _. l a l * 

1 Enver Kabasakal 100.000 32.000 100.000 24.000 - 8.000 
2 Münir Şeker 300.000 72.000 300.000 72.000 - -3 Mehmet Turan 400.000 128.000 400.000 128.000 - -
4 Kadrlye Akbaş 100.000 32.000 100.000 32.000 -5 Vecitıı Ünaldılar 203.000 - 203.000 - - -6 Z.tlmit Demir 300.000 150.000 300.000 150.000 -7 Necati Çakır 300.000 206.000 2 .650 300.000 206.000 - -
S Hatice Turk 325.000 208.000 325.000 114.400 - 93 .600 
9 Sosa Se r i Otomotiv A.Ş.80.000 635 30.000 - 635 -10 Ahmot Urut 100.000 30.000 100.000 30.000 - -11 Burhanettın Bayram 400.000 160.000 400.000 160.000 -12 Fatma Ümran Deniz 500.000 500.000 500.000 238.333 - 261.667 

13 Hikmet Dönmez 500.000 150.000 500.000 150.000 - -14 H.Melıha İrem 250.000 682.50Û 250.000 151.666 - 530.834 
15 Ayhan Alpen 250.OOÛ 100.000 250.000 100.000 - -16 D i l e r İşanç 200,000 80.000 200.000 60.000 - -17 Kenan Maloan 500.000 450.000 500.000 200.000 - 250.000 
1b Muazzez Maloan 100.000 52,000 100.000 52.000 - -
19 Kamuran Abacı 500,000 79.000 500.OUO 62.849 - 16.151 
?C İsmail Koç 1.058.000 1.058.000 1.058.000 - - - 1.058.000 

Masraf 

1.1.K. 
206. 
Mad. 
. S i r a -

Bl 

Tasf iye 
Kurulu 
Kararı 

6 Kısmen redded i ld i . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kabul e d i l d i . 

2.650 6 Kısmen redded i ld i . 
6 Kısmen redded i ld i , 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kabul a d i l d i , 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kısmen redded i ld i . 
6 Kabul e d i l d i , 
6 Kısmen r edded i l d ' . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kabui e d i l d i . 
6 Kısmen redded i ld i . 
6 Kabul ed ı_d i . 
6 Kısmen redded i l d i . 
6 Kısman r e - o P d i l d i . 

http://geregln.ee
http://Ce4.de


Kayıt 
Sıra Alaoaklının 
NO Adı ve Soyadı 

TALEP EDİLEN KABUL EDİLEN REDDEDİLEN 

21 İ s m a i l Savaş 
22 Ahmet Oğul Araman 
23 Şengönıi l A f ş i n 
24 Hülya S e r i n 
25 Gı i l ten Gökçe 
26 Orhan K u r t 
27 Mus t a f a Gökşen 
28 A l i S a i p E r i ş e n 
29 A l i S e z a i S e l e k 
30 H a f i z Çindemir 
31 M e l i h a Durtnuşoğlu 
32 Emine Dunnuşoğ lu 
3*3 Z i r a a t Bankas ı 
34 H.Handan Özen 
>5 H a l i m Özen 
36 Ş u a y i o Akman 
>7 C e l a l G i i r a n i 
18 Mehmet Odabaş ı 
39 Ahmet Meram 
40 M u s t a f a G o c u k l a r 
41 Z e k i A t a k u l 
42 S . S ı r r ı Semutakılkış 
43 Mehmet Üna l T a ş p m a r 
44 Aydoğan Sdtçü 
45 V a k ı f l a r Bankas ı 
4b Y u s u f Konca 
47 Numan D e v e l i 
46 Mehmet K a m i l Görpe 
49 B e r r i n Akdoğan 
50 K a z h a r Hız 
51 Saadet B g a l i 
52 Recep H e j a t K i p k u r t 
53 Recep Mejat K i p k u r t 

Anapara ü'e.i.z Maaraf Anapara Faiz Masraf Anapara faiz 

İ . İ . K . 
206. 
Mad. îasflye 
Sıra- Kurulu 

Maaraf sı Kıları 
1.000,000 

400.000 
150.000 
350.000 
400.000 1 
150.000 
666.000 

2.732.000 
500.000 
183.000 
100.000 
100.000 

1.082.843 
100 .000 

375 .000 
125 .000 

1.120.000 
770.000 
775.000 
250.00U 
¿50.000 

1.500.000 
178.000 
100.000 

1.658.992 
110.U00 
100.000 
120.000 

50 .000 
125.000 
250.000 
150.000 
255 .000 

750 

400.000 -
60.000 -

385.000 -
.144.000 -

78.000 -
346.000 -

3*5.000 -

78.000 
78.000 

5*10 T . F . 
65.000 

187.500 
12.500 

6.000 
b .458 1.950 
8 .541 2.370 
#10 

70.000 -
% 38 
54.000 -
60.000 -

120.000 3 .500 
35.000 -
50.000 43.935 

150.000 -
80.000 -

120 .000 -

1 . 000 .000 
400 .000 
150 .000 
350 .000 
400 .000 
150 .000 
666 .000 

2 . 7 1 7 . 5 0 0 
500 ,000 
150 .000 
100 .000 
100 .000 
996 .000 
100 .000 
375 .000 
125 .000 

1.¿¿0.000 
770 .000 
775 .000 
250 .000 
250 .000 

1 .500 .000 
178 .000 
100 .000 
999 .687 
110.000 
100 .000 
120 .000 

5 0 . 0 0 0 
125 .000 
250 .000 
150 .000 
255 .000 

25 .479 
181 .333 

4 8 . 0 0 0 
175 .000 
213 .200 

4 .068 
18 .064 

325 . 000 
33 .000 
5 2 . 0 0 0 
5 2 . 0 0 0 
8 5 . 5 7 3 
56 .333 

162 .500 
10 .833 

6.370 
8.49J 

21.986 

1.270 

1.220 
1.950 
2 .370 

218 .667 
12 .000 

210 .000 
930 .800 

7 3 . 9 3 2 
327 .936 

1 4 . 5 0 0 -

33 .000 - 750 
26.000 
26 .000 

8 6 . 8 4 3 5*10 T . P . 
8 . 6 6 7 

25 .000 
1.667 

088 
048 

50 .000 
408 .418 31 .730 

J26 -
4 0 . 0 0 0 

3 .682 -
8 . 5 0 0 -
4 . 4 1 8 16.185 

115 .833 -
7 8 . 0 0 0 -

117 .000 

4 .780 

20 .000 
659.305 -

53 .674 
20 .000 

116 .318 3.500 
26 .500 
4 5 . 5 8 2 27 .750 
34 .167 

2 .000 
3 .000 

6 K a b u l e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i * 
6 K a b u l e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen k a b u l e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i * 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i * 
6 K a b u l e d i l d i . 
6 K a b u l e d i l d i . 
6 Kısmen k a b u l e d i l d i * 
fo Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i . 
6 K a b u l e d i l d i . 
6 K a b u l e d i l d i . 
6 Kısmen r e d d e d i l d i * 

Küçhan l ı -K ı smen k a b u l e d i l . 
6 Kısmen k a b u l e d i l d i * 

Kısmen r e d d e d i l d i . 
Kısmen r e d d e d i l d i * 
Kısmen r e d d e d i l d i * 
Kısmen k a b u l e d i l d i * 
Kısmen r e d d e d i l d i . 
Kısmen r e d d e d i l d i . 
Kısmen r e d d e d i l d i . 



ayıt 
ı r a Alacaklının 
NO Adı ve Soyadı 

TALEP EDİLEN KABUL EDİLEN REDDEDİLEN 

Anapara ı'aiz Masraf Anapara Fa i z Masraf Anapara Fa i z Masraf 

I . I .K . 
206. 
Mad. Tasf iye 
S ı r a - Kurulu 

s ı Kararı 

4 Güler Şenmi 72.000 72.000 -
5 Ojnay Duyar 2ŞC.0OO - -
6 Puat ûorerıeklı 100.OuO 6C.0ÛÛ -
7 Erkal Jçer 130,000 78.00C 3.200 
58 Zehra Ozdemir 150.000 105.000 3.575 
59 kuray Oncul 750.000 375.000 -
60 Seyhan Kırbaş 100.000 50.000 -61 Semıramıs Atılla Kırbaş 300.000 140,000 -62 Aydan Kudu 1.800.000 750.030 -63 H,Muzaffer Soyberk 260.000 l?6.0u0 -
64 Hacer Yağoıoğlu 319.000 28.125 52.5Q0 
65 Hecla Balkır 1.000.000 320.000 6.100 
£6 Müşerref Kavuncvlu 1.580.000 640.000 -67 M.Zade Ahmet Çelebi 

Vakfı 412.500 - -
ee Malvın Ozşeker 5¿5.000 '/» 10 3.500 
69 A l i Coı&r 300.000 195.000 -
70 Fatma Nebahat 

Araman 1.000.000 450.000 32.303 
71 Bora Kırışoğlu 500.000 - -
72 Koray Kurt 400.000 104.000 -73 Yaljın Bajaran rococo - -
74 M.Puat Beken 250.C3O 125.000 -
75 m.Diler İşenç 1.100.000 - -fS Ferhat Akar 2.123.000 % 20 -11 Avnı Olkıvanç 3.320.0,0 ¿00.000 -
'8 Sedat ve Vedat Cey-

lan-Hulya Er 2.500.0^0 - -
!9 Beyhan Kocabıyıkoglu 

ve alı ras 3 i l a n 330.0CO 140.000 -31 Akbal Bankerlik ve 
Finansman A.Ş. 350.000 24.333 1.300 

82 Veb Ofset İleri Matba-
oılık A.Ş. 150.000 - -

72.030 
2 ^ 0 . 0 0 0 
100.00i.' 
3.30.000 
150.000 
7 5 0 . 0 C 0 
100.000 
300.000 
,800.000 
260.000 
319.000 
,000.000 
,530.000 

3 3 . 3 6 0 

5 
5? 
71 
20 
50 
14C 
640 
103 
28 
36 

213 

. 0 0 0 

. 0 0 0 

. 5 0 3 

. 7 5 3 
000 
ooc 
000 
600 
125 
.986 
.333 

41?. 500 
525.000 14.240 
300.000 174.200 

2.540 

38.640 

8.000 
26.000 
33.500 3. 
354.247 

110.000 
22.400 

283.014 
426.667 

52. 
6, 

6 6 0 

575 

590 
100 

3.500 

1.933 

20.800 

70.000 30.370 
500.000 
400.C00 
500.000 
250.000 106.667 

2.128.000 332.926 
3.320.030 36.163 

2.5CO.OOO 

250.000 134.667 

350.000 24.333 1.300 

104.000 

18.333 
1.100.000 

363.817 

140.000 5.333 

150.000 

6 Kısmen kabul e d i l d i . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kıııen reddedildi. 
6 Kısmen reddedildi. 
6 Kısmen reddedildi. 
6 Kısmen kabul eaııldi, 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kısmen reddedildi. 
6 Kısıren reddedildi. 
6 Kısmen kabul e d i l d i . 
6 Kısmen kabul e d i l d i . 
6 Kısmen reddedildi. 

6 Kabul e d i l d i . 
6 Kısmen kabul e d i l d i . 
6 Kısmen reddedildi. 

6 Kısnen kabul e d i l d i . 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kısmen reddedildi. 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kısmen reddedildi. 
6 Reddedildi. 
6 Kabul e d i l d i . 
6 Kısmen reddedildi. 

6 Kabul e d i l d i . 

6 Kısmer kabul e d i l d i . 

6 Kabul e d i l d i . 

6 Reddedildi. 



İ . Î . K . 

K t 2 ° 6 * 
i t i l Alacakl ının TALEP EDİLEN KABUL EDİLEN REDDEDİLEN Sirk- K u r u l u 6 

^ 0 Adı ve Soyadı Anapara i?aiz Maaraf Anapara Fa i z Masraf Anapara f a i z Masraf s ı Kararı 
83 Akbal Bankerl ik ve 

Finansman A .g . 200.000 13.833 650 200.000 13.833 - - «50 6 Kısmen redded i ld i . 

TOPLAM : 43.478.335 12.278.790 165.008 41.294.687 6.915.363 61.133 2.183.648 6.285.049 136.875 

İ l g i l i l e r d e n bu s ı ra cetvel ine i t i r a z d a bulunmak i s teyen ler , 35 say ı l ı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 15. maddesinin 

1 numaralı f ık ras ı uyarınca bu i l a n tar ihinden i t i b a r en 15 gün içinde İstanbul As l iye 2. T icaret Mahkemesine başvurab i l i r l e r . 

İ lân olunur. 
G E R E K Ç E I B R 

1- 1 ,8,12,14,17,19,22,23,24,25,31,32,34,35,36,40,41,44,47,49,51,52,53,54,56,57,58,62,63,66,69,74,79 nolu sırada 
kay ı t l ı a l acak l ı l a r ın f a i z t a l e p l e r i tas f iye tar ihinden sonraya i l i şk in kısımları kısmen reddedilmiştir . 

2- 7,30,39,57.64 ,68,70,83 nolu sırada ka./itlı a lacak l ı l a r ın masraf ları , be lges i olmadıkından kısmen reddedilmiş
t i r . 

3- 33 nolu sırada kay ı t l ı a lacakl ının anapansıt dan fa iz ve masraf t e f r i k edilmiş olup, fa iz t a l e b i y l e anapara
nın bakiye kj.smı reddedilmiştir, 

4- 48,50 ve 65 nolu sıralarda kay ı t l ı a l acak l ı l a r ın f a i z ve masraf t a l eb l e r ı belgesi olmadığından reddedilmiştir , 
5- 75 nolu sırada kav ı t l ı alacaklının alacak ta leb i dosya münderecatına göre reddedilmiştir» 
6- 82 nolu sırada kay ı t l ı alacaklının alaca,,ı H.H .K .nın 9. maddesi uyarınca reddedilmiştir. 

7 - 20,26,27,46,59,72 ve ^7 nolu s ıra larda kay ı t l ı a l acak l ı l a r ın f a i z t a l e b l e r i belgesi olmadığından kısmen redde
d i lmiş t i r . 

8- 28,45,79 nolu sıralarda kay ı t l ı a l acak l ı l a r ın alacakları be lgesi oynadığından kısmen reddedi lmiştir . 
9 - 30 nolu sırada kav l t l ı alacaklının anaparasından fa iz t e n z i l edilmek su re t iy l e kısmen kabul ed i lmişt i r . 
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Ankara Asliye 3 ncü Ticaret Mahkemesi 7 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığın
dan Bildirilmiştir : 

PAZARL IKLA M E N K U L SATİŞ İLANI 
Ankara Asliye 3 ncü Ticaret Mahkemesince tasfiyelerine karar verilen bankerler

den Faruk Mungan, Ahmet Aksu'ya ait binek otoları pazarlık usulü ile Gazi Mustafa 
Kemal Bulvarı Kat 3 No. 6 daki 7 nolu tasfiye kurulu başkanlığımızca satılacaktır. 

Sözkonusu araçların son durumları hakkında bilgi ve satış sözleşmesi, satış 
şartnamesi kurul binasının ilan kısmında asılı olup fazlaca bilgi kurulumuzdan öğre
nilebilir. 

Muh. bedeli 
Model Cinsi 1 nci Satış günü 2 ncl Satış tarihi TL. 

1979 WW - Golf 11/4/1983 Saat 10.30 12/4/1983 1.800.000 
1979 Ford - L Tanus 11/4/1983 Saat 10.30 12/4/1983 2.000.000 • 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 9 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 

LOKANTA EŞYASI SATIŞI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılan Banker Oztürk Finansman'a ait Bayındır Sokak 

No. 1 adresinde bulunan «Mahmut Babanın Yeri» isimli lokantada, bulunan toplam 
1.031.900,— TL. rayiç bedelli 30 kalem lokanta eşyası 21/4/1983 Perşembe günü saat 
14.00'de peşin para ile ve pazarlık suretiyle mahallinde satılacaktır. 

İkinci satış 2/5/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Satışla ilgili şartname ve satılacak eşyanın cinsi ve rayiç bedelleri hakkında ek 

bilgi almak isteyenler Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 3 adresindeki Kurulu
muza başvurabilirler. 

İlân olunur. • • 
14 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir: 

GAYRI M E N K U L SATIŞ İLANI 
1 — Konu : 
Gençlik Caddesi 39/1 - 41/1, Amttepe 
Petek Caddesi 83/7 - Gaziosmanpaşa 
Tezel Sokak 1/13 - 3/4 - Y. Ayrancı'daki dairelerin satışı. 
2 — Satışı Yapılacak Gayrlmenkullerin Cinsi - Fiatı: 
a) Daire 39/1 Zeminkat Kaloriferli 2.250.000,— TL. 
b) Daire 41/1 Zeminkat Kaloriferli 2.250.000,— TL. 
c) Daire 83/7 1 nci kat Kaloriferli 8.500.000,— TL. 
d) Daire 1/13 4 ncü kat Kaloriferli 4.000.000,— TL. 
e) Daire 3/4 Zeminkat Sobalı 1.750.000,— TL. 
3 — Satışın Günü - Saati - Y e r i : 
Satış, Ankara • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 4 14 Nolu Tasfiye Ku

rulu Başkanlığında 7/4/1983 Perşembe günü saat 14.00'de yapılacaktır. Talip çık-
- maması veya yeterli fiyatın bulunamaması halinde ikinci satış 14/4/1983 Perşembe 
günü aynı yer ve saatde yapılacaktır. 

4 — Şartname : 
Satışla ilgili şartlar Kurulumuzdan öğrenilebilir. 
İlân olunur. 
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Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 9 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
BUdirilmiştlr ; 

OTO SATIŞI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılan Banker öztürk'e ait olup, aşağıda cins ve rayiç 

bedelleri kayıtlı 2 adet oto 21/4/1983 Perşembe günü saat 10.00'da peşin para ile ve 
pazarlıkla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 3 adresindeki Kurulumuzda satıla
caktır. 

a) 06 SD 153 plaka nolu 1963 model beyaz renkte Ford 115.000,— TL. 
b) 06 EP 403 plaka nolu 1956 model kırmızı renkte spor ford 90.000,— T7. 
Mezkûr otolar Kızılay otoparkında görülebilir. 
İkinci satış 2/5/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Satışla ilgili şartname ve otoların evsafı hakkında bilgi almak isteyenler Kuru

lumuza başvurabilirler. 
Han olunur. 

14 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : 

AÇIK ARTIRMA YOLU İLE 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 

Konu : a) Ankara - Çankaya Bayındır Köyü 769 parsel 1662/32550 
b) Ankara - Çankaya Bayındır Köyü 769 parsel 2742/32550 
c) Ankara - Çankaya Bayındır Köyü 998 parsel 19600 m* 
d) Ankara - Çankaya Yakupaptal Köyü 322 parsel 1526/75950 
e) Ankara - Çankaya Yakupaptal Köyü 322 parsel 9293/75950 
f) Ankara - Çankaya Kıbrıs Köyü 9 parsel 134750/670000 
g) Ankara - Çankaya Kıbrıs Köyü 2505 parsel 6758/86800 
h) Ankara - Çankaya Kıbrıs Köyü 2505 parsel 310/86800 
i) Ankara - Çankaya Kusunlar Köyü 36 parsel 760/116000 

deki gayrimenkuller . 

2 — Satışı Yapılacak Gayrimenkulun Cinsi - Vasfı - Fiyatı: 
a) Tarla ziraate elverişli 113.847,— TL. 
b) Tarla ziraate elverişli 202.897,— TL. 
c) Tarla ziraate elverişli 225.400,— TL. 
d) Tarla ziraate elverişli 61.345,— TL. 
e) Tarla ziraate elverişli 373.578,— TL. 
f) Tarla ziraate elverişli 106.092,— TL. 
g) Tarla ziraate elverişli 1.008.834,— TL. 
h) Tarla ziraate elverişli 46.59g,— TL. 
D Tarla ziraate elverişli 380.000,— TL. 

3 — Satışın, Günü - Saati - Yeri : 
Satış, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 4'dekl 14 Nolu Tasfiye 

Kurulu Başkanlığında 8/4/1983 Cuma günü saat 14.00'de yapılacaktır. Talip çıkma
ması veya yeterli fiyatın bulunamaması halinde ikinci satış 15/4/1983 Cuma günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır. 

4 — Şartname: 
Satışla ilgil i şartlar Kurulumuzdan öğrenilebilir. 
İlan olunur. 
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İstanbul Aslive 2. Ticaret Mahkemesi 8 No. lu Tasfive Kurulu Başkanlığından : 

Banker Turan Ettem'e ait Gayrimenkullerin Satış İlam. 
1) Gelibolu tapusuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu yer Burhanh Köyü, köy ci

varı, cinsi tarla, cilt Sn/941 - pafta/9, parsel 941 yüzölçümü 4757 m* hisse oram 1/7 
gerçek yüzölçümü (hisseye göre) 679 m*, 

Taşınmazın hisseye göre değeri : 1.086.400,— TL. 
2) Gelibolu tapusuna kayıtlı, taşınmazın bulunduğu yer Burhanh Köyü, köy 

civarı, cinsi tarla, cilt Sh/431 - pafta/9 parsel 431 yüzölçümü 4197 m2 hisse oram 1/7 
gerçek yüzölçümü (hisseye göre) 599 m2, 

Taşınmazın hisseye göre değeri : 958.400,— TL. 
3) Gelibolu tapusuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu yer Burhanh köyü, Denlz-

yeri, emsi tarla, cilt Sh/346 • pafta/2, parsel 346, hisse oram tam, gerçek yüzölçümü 
4200 m2, 

Taşınmazın hisseye göre değeri : 126.000,— TL. 
4) Gelibolu tapusuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu yer, Burhanh köyü, Sa-

rıyarlar mevkii, cinsi tarla, cilt Sh/297 - Pafta/2, parsel 297 hisse oram tam, gerçek 
yüzölçümü 4200 m*, 

Taşınmazın hisseye göre değeri : 126.000,;— TL. 
5) Gelibolu tapusuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu yer Burhanh Köyü, Sarı-

yarlar mevkii, cinsi tarla, cilt SV284 - Pafta/l, Parsel 284 hisse oram tam, gerçek 
yüzölçümü 3150 m2, 

Taşınmazın hisseye göre değeri : 94.500^— TL. 
6) Gelibolu tapusuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu yer Burhanh köyü, Sarı-

yarlar mevkii, emsi tarla, cilt Sh/283 - Pafta/l, parsel 283 hisse oram tam, gerçek 
yüzölçümü 18900 m2, 

Taşınmazın hisseye göre değeri : 567.000,— TL. 
7) Gelibolu tapusuna kayıtlı taşınmazın bulunduğu yer Burhanh köyü, Ka

vaklarda mevkii, cinsi tarla, cilt C/258 • Sh/56 No • 71 hisse oranı tam, gerçek yüz
ölçümü 5515 m2, 

Taşınmazın hisseye göre değeri : 165.450,.— TL. 
önemli Not : 
1 ve 2 sıralardaki gayrimenkul (tarlalar) Burhanh köyü yerleşim alam için

de olup, Deniz dahili olması ve etrafında yazlık konutların olması nedeniyle değer ta
şımaktadır. 

SATIŞA KAT ILMA ŞARTLARI : 
Yukarıda tapu kayıtları, evsafı ve takdir edilen değerleri açıklanan 7 müsta

ki l gayrımenkuller : 
1) Satışları peşin para ile yapılacaktır. Satışların yapıldığı gün ve saatte 

bedelleri tahsil edilecektir. 
2) Satışların yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 

15'inden aşağı olmamak üzere, daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde İlk aha 
ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan 10 gün sonra bir defaya mahsus 
olmak üzere açık arttırma ile satış en çok arttıran üzerinde bırakılacaktır. 

3) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığım nakit, 
teminat mektubu veya devlet tahvili şeklindeki kıymetleri Gelibolu icra Memurluğuna 
yatırılmadıkça arttırma talepleri kabul edilmeyecektir. 

4) Satışa katılacak kişilerin satış tarihinden bir gün öncesine kadar muham
men değerin % 10'u tutarındaki parayı, satışı yapacak İcra Memurluğuna yatırmaları 
veya ihalenin başlamasından önce ödemeleri gerekir. 

5) Genel katma bütçeli ve döner sermayeli kuruluşlar, KtT ler ve sermayesi
nin % 50 sinden fazlası Devlete ait kuruluşlar yukardaki fıkralar hükmü dışında te
minat aranmaksızın İhaleye İştirak edebilirler. 
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6) Satışlar ve İlanlar K. H. K. nln kabul ettiği şekle ve l.l.K.na göre yapıla
caktır. K.H.K. nin şartları öncelik taşır.. 

İLAN SURETİYLE YAPILACAK SATIŞ GÜNÜ, SAATİ V E YERİ : 
Yukarda bahsi geçen mus taxi 1 tapulu her bir gayrimenkul ayrı ayrı ihaleye 

Gelibolu İcra Memurluğunca 19 Nisan 1983 Salı günü saat 13.00 de başlamak suretiyle 
mesainin ve ihalenin bitimine kadar devam edecektir. 

Gayrımenkullerin bir kısmına' veya tamamına ilk ihale gününde talip çıkmaması 
halinde 29 Nisan 1983 Cuma günü aynı icra memurluğunda saat 13.00 den banlamak 
ve mesainin ve ihalenin bitim saatine (17.00) arasında tekrarlanacaktır. 

Kurulumuzun satışın yapılıp yapılmaması konusunda talep hakkı saklıdır. 

İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1982/873 
K. No : 1982/982 
Kumar oynamak sucundan Mahkememizin 6/12/1982 tarihli ilamı ile T.C.K. 

nun 568/1, 119, 647 S.K. 4/1. maddeleri gereğince 650 lira hafif para cezasına mah
kûm edilen Cemal ve Fatma'dan olma 1947 doğumlu, samk Süreyya Akıskalı'ya Mah
kememiz kararımn bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanu
nun 29. maddesi gereğince Hanen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra teb
liğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

3703/8 
— • 

Ankara 18. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/697 
K. No : 1982/634 
Edebe muhalif harekette bulunmak suçundan Mahkememizin 21/9/1982 tarihli 

ilamı ile TCK. 576, 237 SK. değ. TCK. 119 mad. gereğince neticeten 750 lira hafif para 
cezasına hükümlü nlzamettin oğlu, 1951 D. lu Erol Horuk hakkındaki gıyabi ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ olunamadığından 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 19 ve müteakip maddeleri gereğince kararın adı geçene ilânen tebliğine, ila
nın Resmî Gazete'de neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra adı gçene tebliğ olun
muş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 

3705 • 
Rize Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/837 
Rize Kale Mahallesinden olup, adresleri bilinmeyen Asiye, Havva, Ömer Bağ

lantı ve Kamil (Başoğlu) tarafına : 
Davacı Metin Azak tarafından aleyhinize açılan hissedarı bulunduğunuz Rize 

Kale Mahallesinde kain -420 ada 16 ve 17 parsel, Piriçelebi Mahallesinde kam 98 ada 
9 parsel hakkında açılan taksim davasında adresleriniz meçhul olduğundan taraflara 
tebligatın ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligatın tarafınıza ilânen tebliği ile duruşmanın 4/5/1983 günü saat 10.00 da 
yapılacağı, duruşma gününde H.U.M.K. 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince her tür
lü delillerinizi ibraz etmeniz veya duruşmaya gelmediğiniz takdirde kendinizi bir ve
kille temsil ettirmeniz tebligat yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

3373 



Sayfa: 40 RESMİ GAZETE 21 Mart 1983 — Sayı: 17994 

Diyarbakır 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1979/1310 
K. NO: 1982/436 
Karar Tarihi : 21/12/1982 
Davacı: K. H. 
Müdahil: Tekel İdaresi Diyarbakır. 
Sanık: Şaban Sengiller Cemil oğlu Sıddıka'dan olma 1029 doğumlu Diyar

bakır merkez Alipaşa mahallesi nüfusuna kayıtlı. 
Suç: 1918 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç Tarihi: 22/10/1979 
Sanığa isnat olunan suç subuta erdiğinden 1918 sayılı Kanunun 25/3: 33/son 

ve 647 sayılı Kanunun 4/1. maddeleri gereğince neticeten hapisten muhavvel 18.000,.— 
lira, Tazmini nitelikte 6210.— l ira ağır para cezası ile mahkumiyetine dair Mah
kememizce verilen gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen sanık bulunamadı
ğından tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince işbu 
kararın Resmi Gazete de ilanından itibaren 15 gün içinde sanık tarafından kanun 
yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, mahkeme masrafları ile 
ilân ücretinin sanıktan a onacağı ilânen tebliğ olunur. 3589/1 • 

Diyarbakır 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. NO: 1981/164 
K. NO: 1982/100 
Karar Tar ihi : 12/4/1982 
Davacı: K. H. 
Sanık: Mehmet Telli, Maşallah ve Esma'dan olma, 1961 D. lu Bitlis Atatürk 

mahallesinden. 
Müdahil: Diyarbakır Tekel Müdürlüğünden. 
Suç : Ticaret amacı ile kaçak oyun kağıdı bulundurmak. 
Suç Tarihi : 2/3/1981 
Sanığın müsnet suçu subuta erdiğinden 1118 sayılı Kanunun 3, 1918 sayılı 

25/3, 33/son, C.K. 59. maddesi gereğince beş ay hapis, yetmiş dokuz bin iki yüz lira 
Resmi muayyen ile mahkumiyetine, hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 sayılı Kanunun 
6. maddesi gereğince Teciline ve Resmi muayyen cezasının teciline yer olmadığı
na, kaçak oyun kağıtlarıma müsaderesine, yargılama giderinin sanıktan tahsiline 
dair verilen karar sanığın adresinin meçhul olması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 

7201 sayıh Kanunun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İş bu kararın 
Resmi Gazetede ilanından 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı taktirde 
hükmün kesinleşeceği, ilan ücreti ile mahkeme masraflarının sanıktan tahsil olu
nacağı ilânen tebliğ olunur. 3589/2 

Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1976/622 
Davacılar Halit Aslan, A l i Aslan, Necip Aslan ve Adi l Aslan ile davalılar 

A. Kerim Kılıç mirasçıları arasındaki tesbite itiraz ve tapu iptali davasının mah
kememizde yapılan açık duruşması sırasında davalılar Şevket, Nevzat Kılıç tüm 
aramalara rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebligata karar verilmiştir. 

Adı geçen davalıların duruşma günü olan 25/4/1983 günü saat 9.00 da mah
kememizde hazır bulunmaları ilânen tebliğ olunur. 3464 
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Mardin Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 979/138 
K. No : 982/193 
C. S. E. No : 979/295 
Davacı: K. H. 
Sanıklar : 
1 — Şehmus Aslan : Mehmet oğlu, Zari f den olma, 944 D. lu, Gercüş ilçesi 

Bağlarbaşı mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Gercüş Ziya Gökalp İlkokul Mü
dürü evli 8 çocuklu, okur yazar, sabıkasız, memur, T. C. T. İslam. 

2 — Tuncay Işık : Osman oğlu, Senem'den olma, 954 D. lu, Kars 111 Yeni
mahalle nüfusuna kayıtlı olup halen Üsküdar 1 Mayıs Mandra yanı İlkokul öğretmeni, 
bekar, okur yazar, sabıkasız, öğretmen, T. C. T. İslam. 

Suç : Karşılıklı darp ve hakaret. 
Suç Tarihi : 20/2/1976 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Mardin 11 İdare Kurulunun 

25/4/1979 gün ve 18 karar sayılı lüzumu muhakeme karan ile Mahkememize dava 
açılıp, duruşması yapılan 16/6/1982 tarihinde bitirilen açık yargılamaları sonunda: 

HÜKÜM : 
1 — Her ne kadar sanıkların birbirlerine karşılıklı olarak hareket ettikleri ve 

bu suçtan sanıklar hakkında kamu davası açılmış İse de sanıkların birbirlerine ha
karet ettiklerine dair cezalandırılmalarım gerektirir aleyhlerine delil elde edileme
diğinden bu sutan her iki sanığın beraatlerine, 

2 — Sanıkların görevli oldukları sırada birbirlerine adi yen darp etmekten 
ayn ayrı flü ve eylemlerine uyan T. C. K. nun 456/4 gereğince ikiyüz l ira ağır para 
cezasıyla mahkumiyetlerine, aynı kanunun 271/1 gereğince her ik i sanığın görevli 
olduğu sırada ve vazifeden dolayı işlendiğinden 1/3 artırılarak sanıkların 266 şar 
lira ağır para cezasiyle mahkumiyetlerine yine sanıkların vazife esnasında birbirle
rinin aleyhlerine giriştiklerinden aynı kanunun 251 gereğince 1/3 artırılarak netice-
ten sanıkların ayn ayn 354 er lira ağır para cezasıyla mahkumiyetlerine sanıkların 
geçmişteki hali ile ahlaki temayüllerine göre cezalan tecil edildikleri halde ilerde 
suç İşlemekten çekineceklerine vicdani kanaat hasıl olduğundan sanıklara verilen 
354 er lira ağır para cezasının 647 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince tecü^ne, top
lam tahakkuk eden 400 lira yargılama giderinin sanıklardan müştereken ve müte-
selsilen alınıp hazineye irad kaydedilmesine dair verilen karar sanıkların gıyabında 
C. Savcı Yrd. Hasan Akdoğanbulut'un vicahi ada temyiz yolu açık olmak üzere alenen 
tefhim kılındı. 3431 

Çanakkale Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/95 
K. No : 1982/641 
Tehdit, hakaret ve ızrar suçlarından sanık Bayram oğlu, 1942 doğumlu, Mehmet 

Cahit Karasu hakkında Mahkememizin 13/7/1982 tarttı ve 1982/95 Esas, 1982/641 Ka-
rsr sayılı ilâmı ile T. C. K. 482/3, 2248 sayılı Kanun «47 sayılı Kanun 4/1, T. C. K. 
516/ilk. 522 madde gereğince (4 ay müddetle hapis 5.833 lira ağır para cezası ile mah
kûmiyetine) mahkumiyetine, sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup, sanığın Tebligat 
Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde, adresinde bulunmadığı ve adresinin tes-
bit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri ge
reğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, bir sureti
nin Mahkeme Divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 3424 
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Manisa 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden.: 

1982/893 
t>avacı Şükrü Korkmaz tarafından davalılar Mustafa Kaplan ve Musa Er

cin aleyhlerine ikâme olunan ve t&sjaflaı arasmda hisseli bulunan Manisa'nın San
caklı İğdecik Köyü Çavuş yeri mevkiinde kam tapunun 431 parselinde kayıtlı 
19.300 M 3 miktarındaki tarlanın taksimi mümkün ise takatini, taksimi mümkün de
ğilse satılarak ortaklığın giderilmeğine karar verilmesi istenilmiş davalı Mustafa 
Kaplan adresinde bulunamadığından dava dilekçesinin tebliği mümkün olmadığından 
Ahmet A l i oğlu davalı Mustafa Kâplan'a ilânen tebligat yapılmasına karar veril
miştir. 

30/3/1983 günü saat 10.00 da davalı Mustafa Kaplan'm Mahkemede 'hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde gıyabında karar 
verileceği adı geçene açıklamalı davetiye ve dava dilekçesi tebliği yerine geçerli 
olmak üzere ilân olunur. 3375 

Ankara e. Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1982/238 
Davalı-. S . A M Ete Alsacienne de Metallurgie 16, rue de Cherbourg Stras-

bourg 
Davacı: Mi l l i Eğitim Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan 160.88726 9 

(24.179.000.— TL) hk Alacak davasının mahkememizde yapılan acık yargılaması 
arasında-. 

Mevcut Adl i Yardım Anlaşması ve Adalet Bakanlığı Genelgesi uyarınca 
yukarda ad ve adresi yazılı davalı şirkete dava dilekçesi ve duruşma günün teb
liğine ilişkin tebligat evrakı şirketin Genel Merkezi'ni değiştirdiğinden dolayı 
tebliği edilememiş ve evrak bila tebliği İade edilmiş bulunduğundan dava dilek
çesi ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Verilen karar uyarınca duruşmanın bırakıldığı 7/9/1963 Çarşamba günü 
saat 9.40'da mahkememize bizzat gelmeniz veya bir vekille temsil olunmanız aksi 
takdirde gıyap kararı çıkartılacağı dava arzuhali yerine kaim olmak üzere ilânen 
duyurulur. 3467 

Malatya Tapulama Hâkimliğinden. 

Malatya Merkez Eğribük köyü Kabın kolu mevkiinde kain 2800 m 2, mesa
hada 89 numaralı parsel tarla Tapulamaca Mehmet çocukları Halit, Hasan, Hüse
yin, îbrahim Şimşek ve Hali l çocukları Mustafa Yusuf, Ahmet ve Ari f Şimşek ile 
A l i kızı İmmihan Şimşek adlarına tesbiti yapılmış, Mustafa Ilgın tarafından iptali 
İçin dava açılmış, davanın reddine dair Mahkememizden verilen 8/10/1982 gün 
ve 961/433 - 278 sayılı karar, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 6/3/1972 tarihli Hamiy
le davacı tapusunun civar kayıtlardan yararlanılarak iy i bilen mahalli bilirkişi
ler marifetiyle uygulanması ve 32/b. madesinin de göz önünde tutulması., neden
leriyle bozulmasına karar verilmiştir. 

Dava yeniden 972/61 esas numarası altında 2/5/1983 günü saat 9.00 da du
ruşması yapılacaktır. Gerek davacı ve gerekse tesblt malikleri olan davalıların 
adresleri ve ölenlerin mirasçıları tesbit edilemediğinden, adı gecen davacı davalı 
tesblt maliklerinin sağ olanlarının kendileri, 51ü olanlarının ise varislerine Yar
gıtay bozma ilâmının ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine kaim olmak üze
re neşren İlan olunur. 3470 
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Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

E . No : 1979/1055 
K. No : 1981/1104 
Karar Tar ihi : 20/10/1981 
Su« Tarihi : 20/3/1981 
Sanık : Hali l Tas : Nahsen Oğ. Gazel'den olma 1933 doğumlu olup İlimiz Boz

ova İlçesi Denlzbacı Köyü nüf. kayıtlı olup halen ilimiz Seferpaşa Matı. Çekirdek Sk. 
2 sayılı yerde ikamet eder. \ 

Emirlere riayetsizlik suçundan sanık Hali l Taş hakkında mahkememize açılan 
kamu davasının yapılan açık yargılama sonunda : 

Sanığa Mahkememizce 300 Ura hafif para cezası verilmiş olup ancak sanığın 
gıyabında verilmiş olduğundan bugüne kadar bütün aramalara rağmen karar kendi
sine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun ve aynı Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince ilân tarihin
den itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı sanığa ilanen tebliğ olu
nur. 2982 

E. No : 1980/713 
K. N o : 1980/1000 
Karar Tar ihi : 30/12/1980 
Suç Tarihi : 15/4/1980 
Sanık : Hali l Berk, İsmail oğlu, Esma'dan olma, 1964 doğumlu olup, Kilis İlçesi 

Polatbey Mah. nüf. kayıtlı olup halen İlimiz Hoşgör Mah. Nuri Sokak No. 22/A da 
oturur. 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Hali l Berk hakkında Mahkememize 
açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda : 

Sanığa Mahkememizce 533 lira hafif para cezası verilmiş olup ancak sanığın 
gıyabında verilmiş olduğundan bugüne kadar bütün aramalara rağmen karar kendi
sine tebliği edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun ve aynı Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince İlân tarihin
den itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı sanığa ilanen tebliğ 
olunur. 2983 

E. No : 1981/553 
K N o : 1981/716 
Karar Tar ihi : 15/6/1981 
Suç Tar ih i : 5/6/1981 
Sanık : İbrahim Halil Özbaşaran, Mehmet A l i oğlu Fatma'dan olma 1933 do

ğumlu olup, Gaziantep Merkez Delbes Mah. nüfusuna kayıtlı olup halen İlimiz Eblehan 
Mah. Hastane Cad. No. 33 de ikamet eder. 

Hakaret ızrar, atılgan sarhoşluk suçlarından sanık İbrahim Hali l özbaşaran 
hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılama »onunda : 

Sanığa Mahkememizce 500 Lira hafif para cezası verilmiş olup, ancak sanığın 
gıyabında verilmiş olduğundan bugüne kadar bütün aramalara rağmen karar ken
disine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun ve aynı Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince ilân tarihin
den itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı l'^nen tebliğ olunur. 

2984 
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Kartal 2. Asliye Ceza' Hakimliğinden; 

• I I ,11! ,1lı ,W».,f.ı . III, n ı , I • 
S. No : «978/4» 
K, No-. 1982/699 
Dolandıncılıkoan sanık Rıfat ve Meryem'den dogma 1950 D. lu Kayseri 

Pınarbaşı kazası Y. Burmıdere ködyü 33/42 hanede nüfusa kayıtlı. Maltepe Sürey
ya plajı yanında Nis otelinde kalır Ağrı İli Erzurum Caddesinde Toças Restaurant'ı 
çalıştırdığı anlaşılan Abdulkadlr Boran'ın hakkmda verilen T. C. K, nun 503/1 - 522 
nci maddeleri gereğine» 8 ay hapis 400 l ira ağır para cezasına dair 19/11/1982 gun 
1978/43 esas 1982/609 sayılı gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen sanığa teb
liğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı tebligat kanununun 26, 29, 30 ve 3i nci 
maddeleri gereğince Resmi Gazete ile llanen tebliğine. Tebliğ tarihinden İS gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur. 3594 

E. NO: 1981/656 
K. No : 1981/970 a 

6085 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Ahmet Aydemir Zoral (Ab
dullah Cevdet oğlu Emine Sevim'den doğma 1950 D. lu Konya Beyşehir kazası 
Hacıarmağan man. H : 23 C : 004/01 S : 59 da nüfusa kayıtlı, istanbul, Gaziosman
paşa köroğlu Sok. No.- 5/5 de mukim) hakkmda mahkememizce 6085 sayılı Ka
nunun 31, 58/C, 647 Sayılı Kanunun 4/1, TCK. nun 72 madeleri gereğince 2250 
l ira hafif para cezası ile cezalandırılmasına 12/11/1981 tarih, 1981/352 esas 
1981/970 karar say ıh ilam ıile hüküm verilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen 
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29 madeleri gereğince Resmi Gazete İle Ha
nen tebliği ve tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağına 28/2/1983 tarihinde karar verildi. 3595 

E. No : 1980/236 
K. No : 1882/124 
Kumar Oynamaktan sanık Fethi Yılmaz (Mustafa oğlu Fatma'dan doğma 

1945 doğumlu. Eskişehir, merkez E. Bağlan H : 19 C- 105 S : 19 da nüfusa kayıtlı, 
Kartal yakacık, yalı M ah. Yüzbaşılar Sokak No.- 24 de mukim) hakında mahke
memizce 28/1/1982 tarih 1980/236 esas. 1982/124 karar sayılı ilamı ile TCK. nun 
568, 647 sayılı Kanunun 4/1. madesi gereğince 550 l ira hafif para cezası ile ceza
landırılmasına karar verilmiş ve sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığın
dan bu güne kadar tebligat yapılamamıştır. 

7201 Sayılı tebligat Kanunun 28, 29 maddeleri gereğince Resmi Gazete ile 
Hanen tebliği ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağına 28/2/1983 tarihinde karar verildi. 3596 

E. No : 1982/807 
K. NO: 1982/1073 
Oto hırsızlığı suçundan sanık Yunus Ozcan (Yakup oğlu Havva'dan doğma 

İ9S9 D. lu Sinop tll, Boyabat kazası, Emiroğlu köyü H . 3 C.• 059/01 S : 14 de nü
fusa kayıtlı, İstanbul'da bimekan takımından) hakkında Mahkememizce sanığın 
suçunun 492/1. maddesine uyması karşısında Mahkememizin vazıfesizliğine, dos
yanın ilgi l i mahkemesine gönderilmek üzere C. Savcılığına tevdiine. 20/9/1982 
tarih, 1982/807 esas, 1962/1073 karar sayılı ilam sanığın bütün aramalara rağmen 
bulunamadığından bugüne katlar tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayın tebligat Kanunun 2a 29 maddeleri gereğince Resmi Gazete ile 
llanen tebliği ve tebligat tarihinden İtibaren 15 gün içerisinde tebligatm yapılmış 
sayılacağına 14/2/1983 tarihinde karar verildi. 3597 
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Altındağ 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1982/746 
Davacı Mustafa ûztürk vekili tarafından davalı Kasım Arslan ve Halit Mavil i 

aleyhlerine açılan Tazminat davasının duruşmasına davalı Kazım Arslan'a Hanen 
tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği anlaşıldığından 12/4/1983 günü saat 
11.00'de mahkememizde davalının hazır bulunmasını aksi halde gıyabında dava
nın devam edeceği ilanen gıyap kararı ferine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3692 

Muğla Ağır Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 1982/65 
K. No : 1982/119 
Suç: Hırsızlık 
Sanık Kimliği: Düzgün Bozöş, A l i ve Fatma'dan olma 21/1/1950 doğ .lu 

Mazglrt, ilçesi, İslam mahallesinde nüfusa kayıtlı. 
Yukarda açık kimliği ve suçu yazılı »anık hakkında 24/5/1962 tarih, 1982/65 

119 esas ve karar sayı ile T.C.K. nunun 493/2, 62, 522, 625, maddeleri uyarınca 8 
ay ağır hapsine ve bu kadar müddet gözetim altında bulundurulmasına dair gıyabi 
hüküm sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve 
30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî Gazete'de İlân suretiyle yapılmasına, aynı 
kanunun 31 nci maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılmasına 24/2/1983 tarihine kadar verildiği ilân olunur. 

3606 

Adana 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1982/367 
Karar No : 1982/975 
Geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık Şihi oğlu 1959 doğ. Bülent 

Yaman dağ hakkında mahkememizin 20/12/1982 günü ve Esas 1982/367 Karar 1982/975 
sayılı ilamıyla T. O. K. nun 492A, 59, 525, 40 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 
1 yıl 8 ay emniyeti um. nezareti cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar daire
sinde adresinde adresinin teşbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 
28. 29. 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazetede ilanen tebliğine, 

Hânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve tor sure
tinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlanen tebliğ olunur. 3418 

Kırıkkale İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 

Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Hasan Karaaoy, Hü
seyin Ölmez, Mustafa Dost ve Başak Sigorta aleyhine açılan trafik Hazasından 
mütevellit rücuen tazminat davasının yapılan açık duruşması sonunda: 

Kurum alacağı olan 11.7İ1.70 liranın sarf tarihi 15/3/1974 tarihinden itibaren 
Hesap edilecek Kanuni faizi ile birlikte davalılar Hasan, Hüseyin ve Mustafadan 
kusurları oranında müştereken ve müteselsilen alınarak davacı kuruma veril
mesine, karar verilmiştir. 

Davalı Hasan Karasoy'a davetiye ve gıyap karan ilan yolu ile .tebliğ edil
miş olduğundan, hüküm özeti de ilân sureti ile tebliğ olunur. 

3681 
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İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No • 1976/&06 
Karar No : 1978/228 
Sanıklar: 1) Sabahattin Demircan, B. Ahnîet, A. Fatma, 1953 D. lu istanbul 

Kadıköy, Süleymanpaşa Sokak.No. 63'de oturur. 
2) ömer Abbas, B. Ali, A. Raziye, 1955 doğumlu, aynı yerde oturur. 
S») Şükrü Pehlivan, B. Derviş, A. Şükriye. 1953 D. lu, aynı yerde oturur. 
4) Nubar Sanyurt, B. Arsak, A. Ardın, 1955 D. lu, aynı yerde oturur. 
51 Ahmet Paksoy, B. Mehmet, A. Hüsne, 1948 D. lu aynı yerde oturur. 
Yukarıda adresleri yazılı sanıklar Mahkememizin 5/4/1978 tarih ve 1979/906 

Esas, 1978/228 Karar sayılı ilâmı İle 1630 sayılı Kanunun 35/L - A delaletiyle 65/2. 
maddeleri gereğince 6 şar ay müddetle hapislerine ve hapis cezalarının 647 sayılı Ka
nunun 4/1 -6 ncı maddeleri gereğince 3.600'zer Ura ağır para cezasına çevrilmesine, 
cezası İle tecziyelerine karar verilmiş, 

7201 sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince adlan geçen sanıklara 
tebligat yapılması kabil olmamıştır. 

Bu itibarla: Aynı Yasanın 32. maddesine 'göre hüküm hülâsası ilânen tebliğ 
olunur. 3417 / 5 

istanbul 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas : 977/587 
6136 sayılı Kanuna muhalefet etmekten sanık Adana, Ulucami, Akçamesçit 

Mahallesi No. 111 de kayıtlı, Beyoğlu Ömer Hayyum Samancı AH Sokak No. 16/1 de 
oturur Ahmet oğlu, Rabia'dan doğma 1943 doğumlu, Mustafa Pekdoğan hakkında veri
len gıfyabi karar bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Dosya İncelendi. 

Gereği düşünüldü : T. C. Kanunun 456/4, 457, 51/2 madde gereğince iki ay yirmi 
gün hapis, 6136 sayılı Kanunun 13. madde gereğince bir sene hapis, 500 lira ağır para 
cezasile tecziyesine, cezalan içtima ettirilerek bir sene, bir ay on gün hapis, 500 Ura 
ağır para cezasile tecziyesine dair verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 
on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

3417/6 

fSdirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas No • 1979/240 
Karar N Q • 1982/298 
20/1/1972 tarihinde yurt dışına uyuşturucu madde ihracı suçundan ötürü sanık

lar ve halen bu suçtan dolayı gıyabi tutuklular ve Mahkememizin 30/11/1982 ta
rihli ve 240/293 sayılı karan ile TCK. nun 403/1-2-6, 59, 31, 33 ve 1803 sayılı Af Ka
nununun l/D maddeleri gereğince yirmi dörder sene hapis cezasına hükümlü Ay«Jm 
İli Merkez Nüfusuna kayıtlı Söke İlçesi Merter Sitesi Dilmeroğlu Sokak Aksu Apt. 
13/28 de ikamet eder Hakkı ve Bedia oğlu 1939 Dğ. lu Erol Tonay ile Söke ilçesi Ko
nak Mah. nüfusuna kayıtlı olup Söke ilçesi Konak Mah. No. 6 da ikamet eder Ahmet 
Supli ve Nihal oğ. 1931 Dğ. lu Hüseyin Ferit Ersoy'a işbu karar gıyaplarında verildiği 
ve bu güne kadar gıyabi hükmün kendilerine tebliğ edilemediği ve adreslerinin dahi 
tesbit edilemediğinden işin sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra gıyabi hükmün adı geçenlere tebliğ edilmiş sayılma
sına karar verildi. 3414 
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Kartal 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/1288 
K. No : 1982/331 
Hırsızlık suçundan sanık Istalyo Dlsapulu (Ligor oğlu, Tiryandafila'dan 

doğma, 1325 doğumlu İstanbul, Kadıköy, Bostancı H : 597, C: 002/06, S: 38 de nüfusa 
kayıtlı. Bostancı Eminali paşa caddesi No : 17 de ikamet eder) hakkında mahke
memizce TCK. nun 491/4. 522, 2/3, 525, 40, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 maddeleri 
gereğince cezalandırılmasına, 4/3/1982 tarih 1981/1288 esas, 1982/331 karar sayılı 
ilamı ile hüküm verilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından 
tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29 maddeleri gereğince Resmi Gazete ile 
ilânen tebliği ve tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağına 14/2/1983 tarihinde karar verildi. 3598 

E. No : 1981/1132 
K. No : 1982/392 
6085 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık Yıldan Tugan (ismet oğlu 

Ayşe'den doğma 1949 D. lu Kocaeli îzmit Kazası Ahmetçik Mah. H : 434 C : 018/05 
S : 43 de nüfusa kayıtlı, istanbul avcılar londra asvaltı tesisler karşısı altın Apt. 
4/8 de ikamet eder) hakkında Mahkememizce 6085 sayılı kanunun 31, 58/C, 647 
sayılı kanunun 4/1, TCK. nun 72 maddeleri gereğince 2250 TL. hafif para cezası 
ile cezalandırılmasına. 15/3/1982 tarih, 1981/1132 esas 1982/392 karar sayılı ilamı 
ile hüküm yerilmiş ve sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebligat 
yapılamamıştır. 

7201 sayılı tebligat kanunun 28. 29 maddeleri gereğince Resmi Gazete ile 
İlânen tebliiğ ve tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağına 26/2/1983 tarihinde karar verildi. 3599 

Kocaeli Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/418 
Davacı Sadık ve Emin Tanrıkulu tarafından davalılar Ferhat Topal ve arka-

daşları aleyhine açılan tapu İptali davasında : 
Kocaeli Uzun bey Köyünde mukim Ferhat Topal'ın adresi tesbit edilemediğinden 

dava dilekçesi ve yenileme dilekçesi tebliğ edilemediğinden, davalı Ferhat Topal'ın 
24/3/1983 saat 9.00 daki duruşmada bulunması veya vekil göndermesi, aksi takdirde 
gıyap kararı çıkarılacağı, dava dilekçesi ve yenileme dilekçesi tebliğine kâim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 3292 

Tunceli - Ovacık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/12 
Davacı Maliyeyi Hazineyi temsilen Ovacık Mal Müdürlüğünün davalılar Hüse

yin Mator ve arkadaşları aleyhine mahkememizde İkame eyledikleri tapu iptali da
vasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince : 

Davalı Hüseyin Mator'un adresi meçhul olmasından dolayı, dava dilekçesi adı 
geçene Resmi Gazetede ilânen tebliğ edilmiş olup, adı geçen davalı duruşmaya gelme
miş ve kendisini bir veklllede temsil ettirmemiş olduğu gibi mazaret bildiriminde de 
bulunmamış olduğundan bu kezde adı geçenin duruşmanın atılı bulunduğu 17/5/1983 
günü saat 9.40 da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

, 3385 
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Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden-. 

1962/624 
Of-Yayvan Oba köyü Hayrat Bucağından veya Ankara Dikmen Dikmen 

Cad. 197 Noda inşaat Müteahhitliği Yazıhanesi adresinde Osman Demirci ve Reşat 
Demirci'ye, 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aleyhinize acılan alacak davası ne
deniyle adnıza ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup karar gereğince 
duruşma günü olan: 18/4/1983 günü saat 9.30'da mahkemede hazır bulunmanız 
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi halde müteakip duruş
ma günü için adınıza ilanen gıyap kararı çıkartılacağı hususu dava dilekçesi ve 
duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

3693 

1982/398 
Ankara - Keçiören Kuşcağız M ah. AŞık Veysel Cad. Taşocağı Sok. 21 de 

Murat İbrahimoğlu'na, Köy İşleri ve Koop. Bakanlığı tarafından siz ve arkadaş
larınız aleyhine açılan alacak davası nedeniyle adınıza ilanen gıyap kararı tebli
ğine karar verilmiş olup karar gereğince duruşma günü olan 7/4/1983 günü saat 
9.50'de mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz 
gerektiği aksi halde davaya gıyabınızda devam olunacaktır. Keyfiyet gıyap kara
lının tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3684 

1982/596 
Turgutlu - Altay Mahallesi Yedieylül Yolu No : 41/A da Ayşe öztaş'a, 
Maliye Hazinesi tarafından Ariş Sakar ve aleyhinize açılan öğrenim gide

rinden tazminat davası nedeniyle adınıza ilanen gıyap kararı tebliğine karar ve
rilmiş olup karar gereğince duruşma günü olan 14/4/1983 günü saat 930 da mah
kemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği 
aksi halde davaya gıyabınızda devam olunacaktır. Keyfiyet gıyap kararının teb
liği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3695 

Çorum Asliye 2. Hukuk Mahkemesinden-. 

Sabri Türkoğlu ve Hüseyin Türkoğlu Çorum Üçköy köyünden: 
Cafer Türkoğlu vekili Av. Faik Kürkçü tarafından sizler ve diğer davalılar 

aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan muhakemesinde: 
Adresiniz meçhul olduğundan davetiye ve dava dilekçesi Hanen tebliğ edil

miş olup duruşmaya gelmediğinizden bu defa ilânen gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olmakla, 3/5/1983 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmanız veya 
bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 3890 

e 

Elazığ 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/325 
Davacı Hazine tarafından davalı M . Nur i înal ve Cevher aleyhine mahke

memizde açılan tesbite itiraz davasında verilen ara kararı gereğince; davalılar
dan Cevher înal tüm adreslerinden aranmasına rağmen bulunamamış olduğun
dan dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere duruşma günün ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. Duruşma günü olan 26/4/1983 günü saat 9.00'da mahkememizde 
hazır bulunması İlânen tebliğ olunur. 3691 
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Domaniç Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1983/2 
Karar No : 1983/3 
Hırsızlık ve dolandırıcılık (Yağma) suçlarından sanıklar Eskişehir M. Kemal

paşa Mah. nüfusuna kayıtlı İsmail kızı 1930 doğumlu Emine Uçaksoy ile, Bursa İli 
Anadolu Mah. No : 9 da mukim Yusuf kızı Vlkiye Kaplan haklarında Mahkememize 
açılmış bulunan amme davası neticesinde mahkememizden verilen 14/9/1981 gün ve 
1981/7 Esas, 1981/42 Karar sayılı beraat kararı Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 30/11/1982 
gün ve 1982/7393 Esas, 1982/8977 sayılı kararı ile bozulmuş, Mahkememizce bozma 
ilâmına uyulmuş ve sanıklara isnat edilen suç nedeniyle Mahkememizin görevsizliğine, 
dosyanın görevli olan Kütahya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Mahkeme
mizden verilen 1/1/1983 gün ve 1982/2 Esas, 1983/3 Karar sayıh gıyabi hüküm bütün 
araştırmalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca gıyabi hükmün Resmî Gazete İle ilânına, İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
hükmün sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 3420 

İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas : 976/347 
Karar : 982/468 
1918 -1177 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Kazım Kayık hakkında 

mahkememizden verilen 30/12/1982 tarihli kararla, sanığın hareketine uyan 1918 S. K. 
p i m 25/3 maddesi gereğince 1 sene müddetle hapsine, 1177 sayıh Kanunun 88/2. mad
desi gereğince 4250 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş ve bu 
karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

720ı sayıh Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özünün sanığa ilâ-
nen tebliğine karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden 15 gün 
sonra sanık Kazım Kayık'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

3417/1 

Esas : 982/152 
Karar : 982/311 
Gasp suçundan sanık Okkeş llengiz hakkında mahkememizden verilen 21/10/1982 

tarihli kararla sanığın eylemine uyan TCK. 497/1, 525. madde gereğince 15 sene ağır 
hapis, 15 sene E. U. N. altında bulundurulmasına dair karar sanığa tebliğ edilememiş 
olduğundan ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra sanık ökkeş 
llengiz'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 3417/2 

İnebolu Asliye Ceza Hakimliğinden : 

19/6/1980 tarihinde müşteki Mustafa Makaracı'ya ait deniz motorundan 175.000 
lira çalmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık İnebolu Şamalı Köyü nüfusuna kayıtlı 
ve mukim Mehmet A l i ve Salih oğlu, 1955 doğumlu Cemal Altunkum'un mahkememizin 
4/5/1981 tarih ve 95/83 sayılı ilâmı ile T.C.K. nun 492/6, 522, 59. ve 525. maddeleri 
uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve bu cezasına eşit genel gözetim altında bulundurulmasına 
ve tutuklu kaldığı sürenin asıl cezasından indirilmesine karar verildiği fakat verilen 
bu kararın sanık yukarda kimliği yazılı Cemal Altunkum'un açık adresinin belli ve tes-
bit edilemediği böylece adresinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından, adı geçene bu 
kararın Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ve 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşeceği lüzumu ilân olunur. 

3410 



Sayfa : 50 RESMİ GAZETE 21 Mart 1983 — Sayı: 17994 

Mardin Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 979/264 
K. No : 982/343 
C. S. E. No : 979/593 
Davacı: K. H. 
Müdahil: Mardin İdaresinin izafetten Av. Müeyyet Sevim. 
Sanık : Halim Sayar : Gürl kızı ördek'ten olma, 1940 d. lu, Şırna İlçesi Ce-

vızdiizü köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Diyarbakır i l i Can Palas otelinde çalışan 
Abdullah Sayar'ın yanında oturur. Evli, 3 çocuklu, cahil, ev kadım, sabıkasız, T. d 
T. İslam. 

Suç : Ticaret maksadıyla kaçakçılık. 
Suç Tarihi : 19/11/1979 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mardin C. S. Savcılığının 

20/11/1979 tarih ve 979/751-593 esas sayılı iddianamesiyle Mahkememize dava açı
lıp duruşması yapılan 26/11/1982 tarihinde bitirilen açık yargılaması sonunda. 

HÜKÜM : Sanığın sübut bulan fiilinden dolayı eylemine uyan 1918 sayılı ya
sanın 25/3 gereğince bir yıl hapis ve 1686 lira, 95 lira ağır para cezasıyla mahkûm 

v miyetine, sanıkta yakalanan kaçak eşyaların değeri suç tarihi itibariyle Mahkeme
mizce pek hafif kabul edilmekle aym kanunun 33/son gereğince 1/3 kadar indiri
lerek sanığın 4 ay hapis ve 562, 31 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine sanığın! 
samimi ikrarı hakkında takdiri hafifletici sebep kabul edilmekle ve sanık hakkında 
T . C. K. nun 59 uygulandığında cezasının 1/6 indirilip sanığın üç ay 10 gün hapis 
ve 562, 31 lira ağır para cezasıyla Mahkumiyetine sanığa verilen 3 ay 10 gün hapis 
cezasının 647 sayılı yasanın 4/1 maddesi gereğince beher gün karşılığı 100 liradan 
10 bin Ura ağır para cezasına çevrilmesine sanığın geçmişteki hali ahlaki temayül
lerine göre cezası tecil edildiği takdirde ilerde suç işlemekte çekineceğine Mahke
memizce vicdani kanaat hasıl olduğundan sanığa verilen 10 bin lira ağır para ce
zasının 647 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince teciline, 1918 sayılı yasanın 56, 647 
sayılı yasanın 4 ve 5. maddelerine göre sanığın tazmini nitelikteki ağır para ceza
sının ödemedeki aczi halinde beher gün karşılığı 100 liradan 5 gün hapse çekilerek 
İnfazına, toplam tahakkuk eden 16,86 lira nispi harcın ancak 492 sayılı yasanın 
2345 sayılı yasa ile değişik ilgi maddesine göre nisbı harç miktarı 500 liradan aşağı 
olamıyacağmdan 500 liranın nisbi harcın sanıktan alınmağına sanıkta yakalanan ka
çak eşyaların 25/3 göre müsaderesine toplam tahakkuk eden 1.50O, 50 kuruş yar
gılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irad kaydedilmesine dair verilen karar 
sanığın gıyabında müdahil idare vekili Av. Müeyyet Sevım'in ve C. Savcı Yrd. Ha^ 
san Akdoğanbulut'un vicahında temyiz yolu açık olmak üzere alenen ve usule tef
him kılındı. 3430 

Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/386 
K. No : 1982/525 
Davacılar Mehmet Maguz, Hüseyin Maguz, Al] Maguz, Salimet Maguz ve Ke

mal Maguz tarafından dâvâlı nüfus baş memurluğu aleyhine İkame eyledikleri soy
adı tashihi davasının mahkememizde yapılan açık yargılamaları sonunda; 

Turhal İlçesi Kuşoturağı Köyü Cilt: 047/01 Sayfa- 12 Kütük Sıra: 006 da nü
fusa kayıtlı bulunan davacılar İbrahim kızı 1325 doğumlu Salimet, Abdullah Oğlu 
1945 doğumlu Hüseyin, Abdullah oğlu 1948 doğumlu Mehmet, Abdullah oğlu 1921 do
ğumlu A l i ile İbrahim oğlu 1963 doğumlu Kemal'in Maguz olan soyadlarımn Oğuz 
olarak düzeltilmiş olduğu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3383 
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İstanbul 8. Asliye Ceza Hâkimliğinden , 

Esas No : 982/407 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve halen Erzincan Merkez Nahiyesi Sö-

ğütözü Mahallesi Hane: 24, Cilt: 158, Sahıfe: 72 de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul Bakır
köy Bahçelievler Çamlık Caddesi Sarmaşık Sokak No. 12/2 de mukim Muammer ve 
Nimet kızı 1961 D. lu Leyla Erdoğan (Yürümez) hakkında yapılan duruşmalar sonun
da anılan Kanunun 3/A., TCK. 59, 647 S. K. 4, 5, 6. maddeleri gereğince neticeten 
hapsin paraya çevrilerek 25.833 lira ağır para cezasıyle birlikte 5 ay 25 gün ticari ve 
mesleki faaliyetten menine ve cezaların ertelenmesire karar verilmiş ve işbu hüküm 
sanığın gıyabında verilmiş olmakla gıyabi kararın tebliği hususunda bütün adreslerin
den kanuni aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle işbu hüküm hülâsasının teb
liği yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete*de neşri ile neşri havi gazetenin gönderil
mesine ve ayrıca bir hafta süre ile de mahkeme divanhanesine talikine 25/2/1983 ta
rihinde karar verildi. 3417 / 3 

Esas No : 982/402 
1567 sayılı Kanuna muhalefetten sanık ve Balıkesir, Selahattin Mahallesi Ha-

n» : 85 de nüfusa kayıtlı olup, İzmir, Basmahane 1368 Sokak No. 2 de mukim Ali Şük-
ri ve Firdevs'den olma 1927 D. lu Hayati Fer udun Polat hakkında yapılan duruşma
lar sonunda anılan K. nun 3/A, TCK. 59., 647 S.K. 4 - 5. maddeleri gereğince neticeten 
25833 lira ağır para cezasiyle birlikte 5 ay 25 gün ticari ve mesleki faaliyetten menine 
karar verilmiş ve işbu gıyabi kararın sanığın bütün adreslerinden kanuni aramalara 
rağmen bulunamaması sebebiyle işbu hüküm hülasasımn tebliği yerine kaim olmak 
üzere Resmî Gazete'de neşri ile neşri havi gazetenin gönderilmesine ve ayrıca 1 hafta 
süre ile dte mahkeme divanhanesin'* talikine 28/2/1983 tarihinde karar verildi, 

3417 / 4 
— e- — 

Artvin Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/121 
K. No: 1982/57 
Ruhsatsız dinamit bulundurmak, okulda patlatmak, müessir fiil, şahıs ve eşya 

üzerinde cebir ve şiddet kullanmak sureti ile Eğitim ve öğrenim özgürlüğünü yok et
mek suçlarından sanıklar Nevruz Malkoç ve arkadaşlarından Yusuf oğlu, Zelıha dan 
olma, 1955 doğumlu, İğdır İlçemi Oba Köyü nüfusuna kayıtlı Dursun Okrema Alıyar 
oğlu, Tevrat'tan olma, 1955 doğumlu, Arpaçay İlçesi Merkez Teye Köyü nüfusuna 
kayıtlı Hüseyin Aydın, Cafer oğlu, Mani'den olma, 1958 doğumlu, İğdır ilçen Meıkez 
Söğütlü Köyü nüfusuna kayıtlı Fuat Bulut, Aîaattiıı oğlu, Güllü'den olma, S<_: uz ilkesi 
Merkez Kızıroğlu Köyü nüfusuna kayıtlı Cafer Süral, İbrahim oğlu, Hırda dan olma, 
1960 doğumlu, İğdır Merkez Karakoyunlu Köyü nüfusuna kayıtlı Rıza Güzel.'.-oy, A t -
dulbakı oğlu, Esma'dan olma, 1957 doğumlu, Tutak İlçesi Merkez Taşönü cüf ü.suna 
kayıtlı FerZande Turan, Casim oğlu, 1956 doğumlu, Kağızmaa İlçesi Taşkülek Köyü 
nüfusuna kayıtlı Eşref Güneş haklarında açılan dava dosyasında; sanıklar hakkında 
Mahkememizin görevsizliğine, görevli Artvin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine 
karar verilmiş olup, karar adı geçen sanıklara tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve ilgili maddeleri gereğince kararın ilânen tebliğine, ilân tarihin
den 15 gün sonra sanıklar Dursun Okrema, Hüseyin Aydın. Fuat Bulut, Cafer Süral, 
Rıza Güzelsoy, Farzande Turan, Eşref Güneş'e kararın tebliğ edilmiş sayılmx.s:na, ilan 
masrafının sanıklardan tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur. 

3422 
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Kadirl i Asliye Hukuk Hâkimliğinden. 

1982/216 
Davacı Ma l müdürlüğü vekili Av. Fehmi Çubukçu tarafından davalılar 

H. Necati Ünal ve arkadaşları aleyhine açtığı tapu iptali ve tescil davasının mah
kememizde yapılan açık yargılamasında: 

Davacı Mal Müdürlüğü vekili tarafından davalılar üzerine kayıtlı kesikkeli 
köyü 6 parselin tapusunun ıpdah ile hazine adına tesciline karar verilmesini iste
miş, davalılardan Münevver Yılmaz uzun zamandır aramalara rağmen bulunama
mış ve adreside tesbit edilemediğinden dava dilekçesmm ilân yoluyla tebliğine 
karar verilmiş olup, duruşma gunu olan 25/4/1983 gunu saat 9 da mahkemede 
hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi tebligat yerme kaim olmak 
üzere ilan olunur. 3894 

Kocaeli İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden: 

1982/280 
Davacı Pamuk Bank A.Ş. tarafından davalı Sumaş Sünger ve Plastik Ma-

muleri Ticaret ve Sanayii A.Ş. aleyhine açılan İhalenin Feshi davasında: 
istanbul, Esentepe Kasap Sokak No: 8 C. Blok Kat 6 da bulunan davalı 

Sumaş -Süngen ve Plastik Mamulleri Ticaret ve A.Ş. nin adresi tesbit edilemedi
ğinden, davalı şirketin duruşması atılı bulunduğu 27/4/1983 saat 9 dakl duruşmada 
bulunması veya bir vekil ile kendisini temsil ettirmeleri aksi taktirde gıyap ka 
rarı çıkarılmadan HUMK. nun 500 ve 510 maddeleri gereğince v karar verileceği, 
duruşma gününe kadar da ibraz edeceğiniz belgeleri ibraz etmeniz hususu dava 
dilekçesi tebliğine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 4059 

m •.-
Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No . 1982/243 
K. No: 1982/287 
K. Tarihi : 14/12/1982 
25/3/1979 tarihinde sanıklar Osman Dikici, Süleyman Bardan, Orhan Baş-

bay, Yakup Abdioğlu ve Harun Reşit Sanioğlu'nun karşıt görüşlü şahısların de
vamlı oturdukları Ünye ilçe Merkezi pazaryeri mevkiindeki Işık Kırathanesine 
girerek rastgele ateş ettikleri ve olay sonucu Ünye Fevki Çakmak Mahallesinden 
Hasan oğlu 1957 D. lu Halil ibrahim Güneş'in yaralayıp keza Ünye Yağbasan kö
yünden Kemal oğlu 1960 D. l u İsmail Korkmaz'm ölümüne sebep oldukları cihetle 
olayın politik ve siyasi amaçla ideolojik görüş ayrılığı nedeniyle işlendiği ve bu 
tür davalarda Sıkıyönetim Bölgesi haricinde olması da bu tür suçlarla genel yada 
ortak amaç içinde işlenmiş olduğu nazara alınarak mahkememizce görevsizlik 
kararı verildiği ve davanın görevli ve yetkili 3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komu
tanlığı 2 nolu Askeri Mahkemesinde bakılmasına dair sanıkların yokluklarında 
verilen bu karar diğer sanıklara tebliğ edildiği haldesanıklardan Yakup Abdi-
oğlu'na tebliğ edilemediğinden sanık Yakup Abdioğlu için, 

7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29 ncu madelen gereğince tebligatın ilânen 
yapılmasına, ilânın Resmi Gazete ile yayınlanmasına, tebligat kanununun 31 ncı 
maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren sanıklardan Yakup Abdioğlu 
adına 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, tebligat tarihinden itibaren 
X gün içinde temyiz veya itiraz etmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı 
İanen tebliğ olunur. 4081 
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Karaburun Tapulama Hakimliğinden : 

E No . 1975/172 
K. No : 1981/97 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından, davalılar Edgar Etvard Gout. Mirasçıları. 
1 — Edgar Edvard Gout. 
2 — Percival Gout. 
3 — Wilfred Duveluz Gout. 
4 — Ethal Alithaa Gout. 
5 — Henry Gout. 
S — Geoffrey Gout. 
7 — Rhoda Goodfellov. 
8 — Lilian Wihltall. 
9 — Edithgriswolt. 

10 — James Gout. 
11 — Charles Gout. 
12 — Edward Gout. 
13 — Reginald Gout. 
14 — Pilorence Maria. 
15 — Elfrida Frances. 

16 — Hanry Wilson. 
17 — Gertrude White. 
18 — Sydney Gout. 
19 — William Gout. 
20 — Fanny Gout. Aleyhlerine açılan Karaburun İlçesi, Çatalkaya Köyü, hudut

ları içerisinde bulunan 497 parsel numaralı taşınmazın tapulamaca yapılan tesbite iti
raz davasının yapılıp bitirilen açık duruşması sonunda Karaburun Tapulama H&klm-
ligince verilen 17/11/1981 tarih ve 1975/172 Esas, 1981/97 sayılı kararı mudahiller ve
kili Av. Enis Dinçeroğlu ile davacı Hazine vekili Av. Neriman Karagülle tarafından 
temyiz edilerek dosya temyiz incelemesi için Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Yüksek Baş
kanlığına gönderilmiş ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 26/11/1982 tarih ve 1982/8121 
esas, 1982/14060 sayılı ilâmı ile (Tapu kaydının taşınmazı kapsamı içine aldığı, iş
tirak halindeki paydaşların ayn ayrı zamanlarda yaptıkları İngiliz uyruklu olan kayıt 
malikleri kaçak yitik kişi sayılamıyacağından satışın geçersiz olduğu, taşınmazın 
tapu kayıt malikleri adına payları oranında tesciline karar verildiğinden ve bu ne
denle hükümde gösterilen diğer gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazları red 
edilmiş ve hüküm onanmış olup) yukarıda açık isimleri yazılı ve ecnebi uyruklu da
valıların açık adresleri belli olmadığından onama ilâmının tebliği İlânen gerekmiş olup 
tebliğ yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3883 

Enez Sulh Ceza Mahkemesinden-. 

E. No : 1978/271 
K. No: 1973/25 
Mahkememizin 24/2/1983 tarih ve 1978/271 Esas 1983/25 Karar sayılı ilâmı 

ile TCK. nun 102/4 ve 104. maddesi uyarınca zaman aşımı nedeni ile ortadan kal
dırılmasına dair olan ilâm Salih oğlu, 1939 D. lu Ali Girgin'nin Mahkememizin 
gıyabi karan bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kararın tebliğ edileme
diğinden Mahkememiz kararın Resmî Gazete'de ilân edilmesi gerekmiş olduğun
dan 7201 Sayılı tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine, ilân ta
rihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 4066 
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izmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1982/236 
K. No : 1982/1069 
Sarhoşluk sucundan Mahkememizin 30/12/1982 tarihli ilamı İle 3000 lira hafif 

para cezası ile hükümlü 1942 doğumlu Tahlr Bayraktar hakkındaki gıyabi İlâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligatlar Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararı ilânen tebliği
ne hüküm fıkrasının nesir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı İlan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 3703/9 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

den: 

1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler teklif isteme suretiyle sa
tın almaç ak tır. 
Sıra İhale Şart. Bed. Geç. Tem. İhale 
No. No. Cinsi ve Miktarı U r a U r a tarihi, saati 

1. 83-72D-042 60 Kalem Radyatör Hor

tumları 

2. 83-54D-034 2 Kalem Lastik Hortum 

3. 83-54D-039 Derinkuyu pompalarında kul
lanılan merkezleme lastikleri 

4. 83-72D-027 15 Kalem Akslar 

83-61D-012 

6. 83-78D-032 

İki cehennem llkl i fırınlı Brü-
lörlü kuzine 

Orta Sakarya vadi sulama
ları pompa İstasyonları me
kanik ve elektrik teçhizatı 

600 

600 

600 

600 

600 

2.500 

260.000 

400.000 

100.000 

150.000 

20.000 

1.500.000 

20/4/1983 
Saat 10.30 
21/4/1983 
Saat 10.30 

22/4/1983 
Saat 10.30 
25/4/1983 
Saat 10.30 

26/4/1983 
Saat 10.30 

5/6/1983 
Saat 10.30 

2 — İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. R/7 An
kara) toplanacak satmalına komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden 
ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Libadiye Caddesi Çamlıca - İstan
bul) teinin edilecektir. 

3 — Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun 
limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını, idari şartnamenin 5. maddesinde istenen 
vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten en az 1 saat evvel Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

4080/3-1 
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Artvin L i f Levha. Fabrikası Müdürlüğünden.: 

Sayla; 55 

Geçici 
Muham. teminatı 

Parti C3ns ve Beher Parti Mik. Parti Top. bedell % 7,5 
Parti No. adedi nev'i adet Ms D M 5 Ms DM* TL. TL. 

470-50» 40 3 nun. St. 800 11.220 448.800 53.250 45.000 
510-57» 70 3 mm. St. 1000 14.025 981.750 53.250 56.000 
580-594 15 3 mm. S t 80 1.122 16.830 S8.250 5.000 
595-609 15 3 mm. St. 200 2.805 42.075 53.250 12.000 
610-624 15 3 mm. S t 360 5.048 75.735 53.250 21.000 
625-644 20 4 mm. S t 600 11.220 220.400 48.750 41.000 
645-664 20 4 mm. St. 800 14.960 299.200 48.750 55.000 
665-674 10 4 mm. St. 60 1.222 11.220 48.750 4.000 
675-694 20 4 mm. St. 200 3.740 74.800 48.750 14.000 
695-697 3 5 mm. St. 480 11.220 33.660 48.750 41.000 
6»8-TlT 20 3 mm. Lk. 1000 14.025 280.500 48.000 51.000 
718-727 10 4 mm. Lk. 600 11.220 112.200 44.000 37.000 
728-732 5 4 mm. Lk. 800 14.960 74.800 44.000 50.000 

263 2.671.970 10.293.000 

1 — Takanda cms ve miktarları yazılı 263 Parti lif levhalar hizalarında yazılı 
muhammen bedelleri üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. 

İ — İhale 4/4/1983 Pazartesi günü saat 14.00 de Artvin Li f Levha Fabrikası 
Müdürlüğü İhale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Satışlar Mal bedelinin % 25 i vergilerle ve mektup miktarlarının kanuni 
faizi % 12 peşin bakiyesi limit dahili müddetsiz banka mektubu karşılığında olacaktır. 
Vade 6 aydır. 

4 — Geçici teminatlar ihale günü saat 12.00 ye kadar Fabrikamız veznesine her 
parti için ayrı ayrı yatırılacaktır. 

5 — Bu satışa ait şartname envalin cins ve nev'i listeleri Istanbul-lzmlr Baş
müdürlüklerinde envai ise Fabrikamız mamul mal depolarında görülebilir. 

6 — Geçici teminatı yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir. 
7 — 470-732 Dahil nolu partiler 170x250-300 Cm. olup miktarları yarı yarıya

dır. 
8 — Bu satışla İlgili vergi ve resimler %0 3 karar pulu, % 2 dellallye, % 8 

gider vergileri alıcıya ait olup ilan masrafları fabrikamıza aittir. İlan olunur. 

4002 / 2-2 

Eşme icra Memurluğundan-. 

Dosya No.- 1982/56 
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun emsi, kıymeti, adedi, evsafı: 
Eşme İstasyon Mahallesinde oturur Mustafa oğlu İbrahim Maraş'a ait Eşme 

tapusunun cilt 65, sahife ¿1, sıra No. 51 de kayıtlı, Doğusu: Bu yerden müfrez 3 
parsel nolu arsa, Batısı: Kısmen Hasan Kaya iken Ahmet Ünal ve yine Hasan Ka
ya iken halen Şevket Kaya, Kuzeyi: Hasan Kaya iken Zeynep Çetin, Güneyi: Ha
san Kaya iken halen Ahmet Uğur ile çevrili 270 M 2 , miktarındaki ipotekli avlulu 
evin satış günleri aşağıda belirtildiği üzere 24/4/1983 ve 28/4/1983 tarihlerinde ya
pılacaktır. 
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:-v,-, i ' \ 5 - a . - ::.:.c?öv>: i t sc ' a kadar Eşmo İcra Dairesinde 
:• ; • •. , • =.-.-.ı.'.'-.;k'..-.. & v r atada tahmin adiler. kıymetin % 75'inlv» 

K\, -.'i.-.».? -.-A v : w.;•;•;ı:v;;u v e sat'v raasrsflannı geçmek şartı 
H..' •••'»> ..*•,«* r.t <•- :--;!>.:- v'US^aö!» «il çok artıranın taahhüdü baki 
> « , i f u f ••• - .-''••t.-.) . . = ' »:'."'?,,» saat J.1.30 da ikinci artırmaya 
'.-...r,. - " ...̂  .,: î.i.îflim alacağım ve satış mas-

• • „. '• , •. ••* •; -.v »diten feıyraettn; % îO'u nisbetin-
. •» -'s r-inVarnrt teminat mektubunu ver-

u'.-'. . •- v . ' - : . 5 ' . ^ - t i K ' i ü d e 20 günü geçmemek üzere 
w«h-:. • • • • '••>••.•• •• . a, v... .'u. **p». h&vc VĞ masrafları alıcıya aittir. 

'.-er"M V » bu gayrimenkul üzerin-
• - • cjiv bitterioı dayanağı belgeler 

iv.- ••. .... , r _ Ü-;.'ad/r; ivksı takdirde haklan tapu 
* • ; „ ; , ,:t . - 1 - . • • j ',;u's<- tir-«:slacalüardır. 

••, - u • v- ,;, ! K Î U H ' . H içinde Ödenmezse İcra ve iflâs 
h,n!-u .. • . • • ' • K' .'..v ;••>->•; ib.'i;»«j:üf. İai ihale arasındaki farktan ve 

..i,: •. T • . .-. ,•• ;.' ;. ;;>!'.; bir hükme hacet kalmadan 

* >U...:•-er.*.-»!» gezebilmesi için dairede açık 
»ı..ı- w «s - - - • • -, :,;-n. e.'..,,-,/va lor örneği gönderilebilir. 

* •'• ..•'•.'} 1 ..s:>'.ıü-p'gs>«nüş ve münderecatuu kabul et-
•> •.. i ..: • •• ı . • .t-* w . i-»v<:;.-s."u\ 902/6« sayılı dosya numarasiyle 

'*> l\^v.:>- ,:.iîj-. iiffâ- i, ,••.w., *ui.sî>^n de dahildir. 3277/ 1-1 

X«,->'- ı Ww«t>-#tU.f. * ',>;•.-tv • '• ';!*ı^>»i'ivr)üğti Aiım Satım ve İhale Komisyonu 

m ' K tfl.; Y.-:'. • 'V.>-r.. ••'».,T 3 -•l-;iBİ.N TKLÎ At INACAKTIR-
t - /.„•••••;' ;-.T..i'jf.si bo^in teli, 28 Mart 1983 Pazar-

.ııi'vj i*-.«va« îi>,>'da; . - ^ i - i * . - • ko.T.Hyonumv.zda kapah zarf usulü İle "satın 

:.r v,«jf-,;:; n-, ¡ ¡1 - «5, % 3,ş olnp şartnamesi komisyonu-

» - t . . . - i-C'İS; Kîarji odası belgesi ve diğer evraklar 

* •• <>p»sy<--n . - Î uua «iop, ifi».;r.:>»-u. ,^suda gecikmesi kabul edilme*. 

5 ifSt'nî-M*- .AiKt v«- imrsi BoU.vî.f,- ve fJyatiann açık yazılmaması 
»vVıiuiie î ı jKÜ"* .v...s-ktuj'.jf t • gm,«T9hc s»v;i-i.f akın, 

« — 1!**I>o SW* Say»a K a n s t » * tabı o!K«.yîp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısma* yhpatakia •?§ t a " . A S etttjg^ taübc y&j»ma&t8 _ tamaaıejıı serbesttir. 

3830 / S-S 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ENERJİ NAKİL HATTI DİREKLERİNİN BETONARME V E ÇELİK KAFESLİ 
OLARAK PROJELENDİRME İMALÂT VE MONTAJ İLE TEL ÇEKİMİ 

İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. 
Aşağıda isim ve karekteristıkleri yazılı Kurumumuzca demir direkli tevîiatı 

yapılan E. N. Hattı direklerinin, santrifüj betonarme, öngerilmeli betonarme, gal
vanizli civatalı çelik kafesli veya galvanizli civatalı çelik kafes ve betonarme direk 
karışımlı olarak proje, imalât ve montajı ile tel çekim işleri teklif alma suretiyle 
ihale edilecektir. 

Bu işe ait DŞ. 36 işaretli şartname ve profiller Ankara, Necatibey Cad. 25 
numarada TEK Muhasebe ve Malı İşler Dairesi Başkanlığına yatırılacak «Şartname 
için 4.000,— TL. ve bir gruba ait profil takımı için 4.000,— TL. mukabili» alınacak 
makbuz ibraz edilerek Türkiye Elektrik Kurumu Dağıtım Şebekeleri Proje Dairesi 
Başkanlığı - Ankara İtfaiye Meydanı Akgül Işhanı Sulu Çeşme Sokak No: 3/4 nu
marada 410 No. lu odadan temin edilebilir. 

Yeterlik belgesi müracaatları şartnamede istenilen belgelerle birlikte 4/4/1983 
günü saat 17.00'ye kadar Dağıtım Şebekeleri Proje Dairesi Başkanlığı Muhaberat 
Servisinde bulundurulmalıdır. 

Yeterlik belgeleri 20/4/1983 günü elden verilecek veya posta ile gönderile
cektir. 

Teklifler 3/5/1983 günü saat 14.00'de Dağıtım Şebekeleri Proje Dairesi Başkan
lığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Geciken teklifler nazarı dikkate alın
maz. Teklifler verildiği gun saat 15.30'da Hanımeli Sokak No : 9/1 Sıhhiye adresinde 
alenen açılacaktır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
«A» LİSTESİ 

IÇANADOLU MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: I) 

Uzunluğu Karek-
S. No. Proje No. Hattın Adı (KM.) Vilayeti teristiği 

1 79.D.02-1100/70 

2 80.D.02-0620/8 

3 80.D.02-0620/48 

4 80.D.02-0620/48 

5 80.D.02-0620/74 

8 82.D.02-1450/1 

7 82.D.02-145O/2 

Kalecik TM (MKE Kalıp 
Fab.) Alibey DSİ Pompaj 
Gölbaşı T M - ikizce E. N. H. 

Safranbolu - Eflani E. N. H. 
Brş. N-Bayraklı - Garnizonu 
Safranbolu - Eflani E. N. H. 
nm Safranbolu TM.'ye irtibatı 

Bartın Cide E. N. H. nın 154 
kV. luk yeni Bartın TM. ye 
irtibatı 

(Akköprü - Mürted) Brş. N -
Kızılcahamam E. N. H. nın 
Ankara Sanayii TM. ne Irt. 
Akköprü - Mürted E. N. H. 
nm Sincan (Ankara II) TM. 
ne irtibatı 

14+198 Ankara 3/0 

20+016 Ankara 2x3/0 
10+830 Ankara 3/0 

3+ 972 Ankara 3/0 

0+262 Kastam. 2x3/0 
(İlgaz) 

0+567 Zongul. 2x266,8 
(İlgaz) 

0+305 Ankara 2x266.8 

1+349 Ankara 4x3/0 

TOPLAM: 51+499 
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S. No. Proje No. 

1 79 D 02-1100/60 

2 80.D.02-0620/57 

0 

MERAM MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: II) 

Uzunluğu 
Hatun Adı (KM) Vilayeti 

Sudurağı - Yeşüdere E N. H. 
nm Karaman TM ye Irt 
Karasmır TM - Hotamış Hat
tının Okçu üzerinden Çumra 
TM'ye irtibatı 

19+184,50 Konya 

234-339,80 Konya 

Karek-
tenstıgi 

3/0 

3 80.D.02-0620/58 Seydişehir TM - Beyşehir DM 23+474,25 Konya 
3/0 
3/0 

TOPLAM • 68+998,55 

BOĞAZİÇİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: III! 

1 77.D 02-1070/39 

2 81.D 02-1510/15 
3 81.D.02-1510/16 

Yenıbosna TM - 82 No lu 
(Anbarlı - Davutpa§a - İkitel
li) Direğe ht. 
Ümraniye Ömerli 
Ömerli - Şile 

9+520 istanbul 
24 f 000 istanbul 
26+230 istanbul 

4x477 
2X477 

3/0 

1 79.D.02-1100/102 

2 79 D.02-1100/103 

2/A (T )̂ Tipi Söz
leşme) 

2/B 80.D.02-0610/19 

3 80.D.02-0620/49 
4 80.D.02-0620/50 

5 80 D.02-0620/51 

6 80.D.02-0620/52 

7 81.D.02-1510/29 

TOPLAM 59+ 750 

ERCİYES MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP-IV) 

(Avanos TM - Hacıbektaş! 
Brş. N - Gulşehir TM 12 +299,25 Nevşehir 
Avanos TM - Kapa&ıtor 1 Ha- 8+912,60 Nevşehir 
cıbektaş 27+588,65 Nevşehir 

3/0 
2x3/0 

3/0 

Kangal Santralı 
yit işletmesi) 

TKÎ (Lın-

Sızır - Candır - Bektaşlı 
E. N. H. nın Boğazlıyan 
TM. ye irtibatı 
Taksan TM - incesu 
Sendiremeke TM - Camız-
golu DSİ Pompaj - Yahyalı 
E. N. Hattının 104 No. lu Di
reğine irtibatı 
Sendiremeke TM - Merkez 
DSİ Pompaj - Taksan 
Sendiremeke TM - Yahyalı 
Irt Brş N - Camızgolu DSİ 
Ufuktepe DSİ Pompa) 
Sızır Sant. Çayıralan E N. 
H. nın Sızır TM'ye irtibatı 

7 + 682 Sivas 2x3/0 
(Kızılırmak) 

3-r 035 Yozgat 2x3/0 
5 + 690,40 Kayseri 3/0 

22 + 990 Kayseri 2x477 

18 + 736,50 Kayseri 3/0 

(16 + 720) + 

! 2+428) Kayseri 3/0 

6 + 211,20 Kayseri 2x3/0 
TOPLAM 132 +293,60 



21 Mart 1983 — Sayı: 17994 RESMİ GAZETE Sayla: 59 

GÜNEYMARMARA MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: V) 

Uzunluğu Karek-
S. No. Proje No Hattın Adı (KM.) Vilayeti teristiği 

1 80.D.02-0620/11 Bozüyük 154 kV. TM'nin Eski 
Merkeze irtibatı 3 +451,80 Bilecik 3/0 

(Porsuk) 
2 81.D.02-1510/7 Yenişehir TM - İznik - Dere-

koy DSİ Pompaj 18+170,50 Bursa 3/0 
3 82.D.02-1450/11 Orhaneli T M - Orhaneli 

T. K. I. 12+909,40 Bursa 2x3/0 

TOPLAM: 32 + 531,50 

KAHRAMANGAZI MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: VI) 

1 78.D 02-1690/69 Elbistan Sant. - Nurhak E. N. 
H. nm Pompaj TM İrt. ve El
bistan Şehir Irt. 0+342 K. Maraş 2x3/0 

0+ 066 K. Maraş 3/0 
2 80.D.02-0620/3 Araban - Çakırhöyük Ayırım 

Noktası 18+679 G. Antep 3/0 
Adıyaman 

- 3 80.D.02-0620/34 Nurdağ DSİ Pompaj E. N. H. 
nm Beyoğlu E. N. H. na Irt. 6+413,10 G. Antep 3/0 

K. Maraş 

TOPLAM: 25+ 500,10 

AKDENİZ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 

(GRUP: VII) 
1 80.D.02-0620/37 Tefenni TM - Karamanlı 7+413,35 İsparta 3/0 
2 80.D.02-0620/38 Senirkent D M nin Büyükka-

baca Senirkent E. N. H. na Irt. 1+638,98 İsparta 3/0 
3 80.D.02-0620/38 Uluborlu - Senirkent E. N. H. 

nm 179 No. lu Direği ile Bü- 9+ 085,75 İsparta 3/0 
yükkabaca E. N. H. na Irt. 4 +070,79 

TOPLAM: 22+208,87 

DOĞUANADOLU MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: VIII) 

1 80.D.02-0620/32 Pasinler ÖKM - İrtibat 
E. N. H. 4+677,96 Erzurum 3/0 

2 80.D.02-0620/44 İğdır TM - Kiö - HES E. N. H. 16+ 378,33 Kars 3/0 
3 81.D.02-1510/42 Rize II TM - Ortapazar -

Kendirli 15+684 Rize 2x477 
(Doğu Karadeniz) 

4 82.D.02-1450/20 Erzurum TM - II Tiftik Fab. 17+128,26 Erzurum 3/0 

TOPLAM: 53+868.55 
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S. No. Proje No. 

EGE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: IX) 

Uzunluğu 
Hattın Adı (KM.) 

Karek-
Vilayeti teristiği 

1 81.D.02-1510/22 Kemalpeşe - Ören 
2 81.D.02-1510/23 Diki l i - Altınova 

8+077 îzmir 
18+866,50 İzmir 

2X477 

3/0 

TOPLAM: 26+ 943,50 

1 79.D.02-1100/89 
2 80.D.02-0620/29 

MÜHİM NOT: 

DlCLE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
(GRUP: X) 

Diyarbakır T M - Yağsan 16+423 Diyarbakır 
Karakaya T M - Çüngûş 14 +003,60 Diyarbakır 

3/0 
3/0 

TOPLAM: 

GENEL TOPLAM: 

30+426,60 

504 +020,27 

3 — 

4 — 

I. GRUP'un ı. sırasında kayıtlı Kalecik TM-Alibey DSİ Pompaj E. N. Hat
tının 74 no. lu diğerine çevirme konsolu konacaktır. 
II. GRUP'un l . sırasında kayıtlı Sudurağı - Yeşildere E. N. Hattının Kara
man TM. ye irtibatı E. N. Hattının l no. lu diğerine çevirme konsolu ko
nacaktır. 
II. GRUP'un 3. sırasında kayıtlı Seydişehir TM - Beyşehir DM. E. N. Hat
tının 1 no. lu direğine çevirme konsolu konacaktır. 
III. GRUP'un 1. sırasında kayıtlı Yenib'osna TM-82 no. lu direğe irtibatı 
E. N. Hattının 1 ve 81 no. lu direklerine çevirme konsolu konacaktır. Bu 
hat güzergâhının tamamen imar sahasından geçmesi nedeniyle beton di
rekli olarak tesis edilecektir. 
III. GRUP'un 2. sırasında kayıtlı Ümraniye - Ömerli E. N. Hattının profm 
bilahare verilecektir. 
IV. GRUP'un 2-a sırasında kayıtlı Kangal Santralı TKİ Linyit işletmesi 
E. N. Hattının profili bilahare verilecektir. 
IV. GRUP'un 3. sırasında kayıtlı TAKSAN TM - İncesu E. N. Hattının 1 
no. lu direğine çevirme konsolu konacaktır. 
IV. GRUP'un 7. sırasında kayıtlı Sızır Sant. - Çayıralan E. N. Hattının Sı
zır TM'ye irtibatı E. N. Hattmm 36 no. lu direğine çevirme konsolu kona
caktır. * 

9 — X. GRUP'un 2. sırasında kayıtlı Karakaya TM - Çüngüş E. N. Hattının 
l no. lu direğine çevirme konsolu konacaktır. 

Yukarıda belirtilen hat uzunluğu ile profildeki uzunluk birbirini tutmadığı 
takdirde «Profil'deki Uzunluk Esas Alınacaktır». 4081 / 2-2 

6 — 

7 — 

8 — 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

23/3/1983 günü saat 10.30 da ihalesi yapılacağı önceden ilân edilmiş olan 
83-54D-020 No. lu 2 kalem Orta Ağırlıkta vidalı - Galvanizli Boru işinin yaptırılmasın
dan şimdilik sarfınazar edilmiştir. 

tlfin olunur. 4193 / 2-2 



Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü TOPRAKSU XVIII. Bölge Müdürlüğü Adıyaman 
Ekip Başmühendisliğinden: 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2400 sayılı Kanunun 31. maddesi gere
ğince kapalı zarf usulü ile Adıyaman TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinin Menderes Cad. adresindeki binasında eksiltmeye 
çıkartılmıştır. 

Keşif Bedeli Geç. Teminatı Belge İçin Son İ H A L E 
S. No. İşin Yeri ve Konusu Lira Kr. Lira Kr. Mür. Tarihi Günü Saati 

1 Adıyaman - Kahta - Dot Göleti Sul. 
Tesisi Kanal İnşaatı 

2 Adıyaman - Kahta / Dot Göleti Dolu 
Savak İnşaatı 

3 Adıyaman - Gerger - Gürgenli Hır-
cık - Tirkidin - Mezrası Sul. Tes. Inş. 

4 Adıyaman Besni - Taşlıyazı Sulama 
Tesisi İnşaatı 

5 Adıyaman - Gölbaşı - Çelik Köyü 
Sul. Tesisi İnşaatı 

6 Adıyaman - Merkez - Akçalı Köyü 
Sul. Tesisi İnşaatı 

7 Adıyaman - Gerger - Çiftihisar Su
lama Tesisi İnşaatı 

8 Adıyaman - Çelikhan - Şerefhan 
Köyü Sul Tesisi İnşaatı 

8 Adıyaman - Besni - Tut - Çiftlik Su
lama Tesisi İnşaatı 

10 Adıyaman - Çelikhan - Beypınar 
(Merk düzü) Mevkii Sulama Tesisi 
İnşaatı 

37.675.902,— 

10.310.343,— 

7.196.276,21 

6.578.324,06 

5.639.999,50 

5.220.827,29 

4.700.664,16 

3.316.997,98 

2.819.522,12 

2.499.830,91 

1.130.277,— 1 Nisan 1983 6/4/1983 Çarşamba 

309.311,— 1 Nisan 1983 6/4/1983 Çarşamba 

215.888,— 1 Nisan 1983 6/4/1983 Çarşamba 

197.350,— 1 Nisan 1983 6/4/1983 Çarşamba 

169.200.— 1 Nisan 1983 7/4/1983 Perşembe 

156.625,— 1 Nisan 1983 7/4/1983 Perşembe 

141.020,— 1 Nisan 1983 7/4/1983 Perşembe 

99.510,— 1 Nisan 1983 7/4/1983 Perşembe 

84.586,— 1 Nisan 1983 8/4/1983 Cuma 

74.995,— 1 Nisan 1983 8/4/1983 Cuma 

9.30 

11.00 

15.00 

16.30 

9.30 

11.00 

15.00 

16.30 

9.30 

11.00 

I 



Bu işlere ait eksiltme dosyalan hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Adıyaman TOPRAKSU Ekip Başmühendisli
ğinde görülebilir. İsteklilerin belge için son müracaat tarihinde saat 17.30'a kadar Adıyaman Ekip Başmühendisliğindeki Belge 
Komisyon Başkanlığına her iş için ayn ayn verecekleri dilekçede, 

1 — 1, 2 sıra No. dakl işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini, sıra No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 
10 işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi veya benzeri işleri bitirdiğini gösterir iş bitirme bel
gesini, 

2 — Yapı araçları bildirisi (örnek: 1) 

Miktarları ve çeşitleri eksiltme dosyasında belirtilen yardımcı inşaat makinalarına ait noter tasdikli k i ra mukavelesi ile 
bu makinalan kiraya verene ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtlarınızı asıllan veya no
terden tasdikli suretlerini, kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi aslı veya noterden tasdikli sureti, beyan edilen ma-
kina ve ekipmanların halen bulunduklan yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekl i mali durum bildirisini, (Örnek: 2/A ve 2/B) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel bildirisini, (örnek: 3) 

5 — Dilekçesinin veriliş tarihinde müteahhidin son ik i yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağ
lanmış ve bağlanacak olan işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, (örnek: 4) 

6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettikleri dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli iş yeri görme bel
gesini, 

7 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekliyerek her iş için a yn ayn yeterlik belgelerini almaları şarttır. 

Yukarıda 2, 3, 4 ce 5 No. da yazıh belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve 
Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka mek
tubunu, 1983 yıb tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu 
belgelere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, usulüne uygun 
olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaktan mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat ence İhale Komisyonu Başkanlı
ğına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Duyurulur. 4142 /1-1 



Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Topraksu XII Bölge Müdürlüğü Hakkari Ekip Başmü
hendisliğinden 

Aşağıda yen, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31 maddesi gereğin
ce kapalı zarf usulü ile Hakkari Topraksu Ekip Başmühendisliği İdare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır 

Belge İçin 
Keşif Bedeli G Tem Son Mur İHALENİN 

Sıra No Işın Yen ve Konusu TL, TL. Tanhı Tarihi Gunu Saati 

1 — Hakkari - Merkez - Dağgöl - Bulak SuL Tes 
2 — Hakkan - Merkez - Kaval, Kasır Sulama Tesisi 
3 — Hakkari - Yüksekova, İnanlı, Akalın Sul Tes 
4 — Hakkari - Çukurca - Çınarlı Sulama. Tesisi 
5 — Hakkan - Uludere Taşdelen Sulama Teois» 
6 — Hakkari - Çukurca - Kayalık Sulama Tesisi 
7 — Hakkari - Yüksekova - Sarcyıldız Sulama Tesisi 
0 — Hakkari - Merkez - Işıklar Sulama Tesisi 
8 — Hakkari - Uludere - Gölyazı Sulama Tesisi 

10 — Hakkan - Merkez - Akbulut Sulama Tesisi 
11 — Hakkan - Merkez - Otluca, Mezra Sulam-ı Tesisi 

19 33308155 
10 355 724 90 
9 028 735,33 
7 343 833 85 
6 217 304 89 
4 864 221,82 
4 807 S94 72 
4 317 817,21 
3 941 589 79 
3 6?3 661,82 

579992,— 
310672,— 
270 892.— 
220 315 — 
188 518,— 
145 827,— 
144 228 — 
129 535 — 
118 248,— 
108 710 — 
71 871,— 

4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1983 
4/4/1933 
4/4/1883 

8/4/1B83 
8/4'1983 
8/4/1983 
8/4/1983 
11/4/1983 
11/4/1983 
11/4/1983 
11/4/1983 
12/4/1983 
12/4'1883 
12/4/1983 

Cuma 
Cuma 
Cuma 
Cuma 
Pazartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 
Salı 
Salı 
Sah 

930 
1100 
14 30 
16 00 
930 
11 00 
14 30 
16 00 
9 30 
1100 
14 30 2 395 695 38 

Bu işlere ait eksiltme dosyalan her gun mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Hakkari Ekip Başmühendisliğinden görülebilir 
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin-
1 — i 2 nolu işler için en az keşif bedeli tadır C grubu müteahhitlik karneleri asıllarını, 3 4 5, 6, 7, 8,910, 11 nolu işlerde 

müteahhitlik karnesi aranmayacak olup, en az ışın keşif bedeli kadar benzer ış bitirdiklerim gösterir ış bitirme belgelerim, 
2 — Yapı araçları bildirisi (örnek 1) 
a) Eksiltme dosyalarında miktarı ve çeşitlen belirtilen yapı araçlarına ait sahip olduklarını ve amortisman muddetîennı 

doldurmadıklarına dair noter tasdikli envanter ve demirbaş deften ile Maliyece veya Versı Daırtaince tasdik edilmiş son yol bı 
J&nçosunun asılları veya noterden tasdikli suretleri ile, 1981 yılı için satın alınmış olan makınalara sahip olduklarını belirten fatu 
ralar ile bırhkte kaydedildiği yevmiye defter» ve defleri k> bmn asılları veya noter tasdiki- suretlerini (proforma fatura Kabul 
edilmez) istekli şirket ise makmaiann şirket adma kayıtlı olduğunu gösterir kan.tlayıcı belgelen 

b) Kiralık olanlann noter tasdikli kıra, kıra mukave'elen ile makmalan kiraya veren şahsa ait olduğuna dair kamyon 
ve traktörler için trafik ruhsatnamesi aslı veya ru.!ı.r ta&dudı su.-etı, diğer >ş m tkmalan ile a! ı ve ekipmanlar için ise fatura 
aslı veya noter tasdikli sureti (2a, 2b'de beyan edıler, malına »e ekipmanların halen bulundukları yerlerin adreslen açık ve ke 
sin olarak gösterilecektir) Her turlu belge fotokopilerinin noter tasdikli olması şarttır 

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi raektrplannm ekli olduğa malı djrum bildirisin. '(Vnek 
4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı 

olarak) 
5 — Dilekçenin verilip tarıhde. mu s 

bağlanmış ve bağlanacak olan '̂ ierı kanıt'a' 
8 — İsteklılejm ı$ »onu gtuup a. te r 

Sîesını, 

•t ttknık personel bıldınsmı 'Örnek 3) 
2/A ve 2/B) 
(kanıtîayıcı belgeler ekli 

" l i t i i d r, .'-s í>ld- brti'-dıgı ve dılel.çi!S)rı,5t 
açı ı ia,.in »a,t. Vıt nıidınsı (unıek 

\ 'n'dıstı tanV-ír adına 
4) 
•ÜifiTTlŞ n Í 

taahhüde 

ısı eri g^rme 5 1 



7 — K a n u n i İ kametgâh b e l g e l e r i n i e k l i y e r e k h e r ış için a y r ı a y n ye t e r l i k b e l g e l e r i m a l m a l a r ı şartt ı r 
Y u k a r ı d a 2, 3, 4 ve s n o d a yazı l ı b e l g e l e r i n b i z z a t müteahh i t t a ra f ından i m z a l a n m a s ı v e y ü r ü r l ü k t e o l a n Yap ı , Tes i s ve 

O n a n m İ ş l e n İha le le r ine K a t ı l m a Yönetme l i ğ ine g ö r e h a z ı r l a n m a s ı şarttır . 
İ ha l eye g i r e c e k l e r i n ye t e r l i k be lge le r iy l e b i r l i k t e usu lüne u y g u n o l a r a k a l ınmış geçic i t e m i n a t m a k b u z u n u v e y a b a n k a m e k 

t u b u n u , 1983 y ü ı t a s d i k l i t i c a r e t v e s a n a y i odas ı be lges i v e y a n o t e r d e n t a s d i k l i su re t in i , i s t e k l i b i r o r tak l ık o l d u ğ u t a k d i r d e b u be l 
ge le re i l âveten ş i rket in i m z a s i rküler ini v e o r tak l ı ğ ın i l k i l ân t a r i h i n d e n s o n r a a l ınmış ha l ı f a a l i y e t b e l g e l e n , u su lüne u y g u n o l a 
r a k 2480 s a y ı b K a n u n ge r eğ ince haz ı r l ayacak l a r ı t ek l i f m e k t u p l a r ı n ı e n geç iha l e s a a t i n d e n b i r saa t ünce İha le K o m i s y o n u Baş 
kan l ı ğ ına v e r m e l e r i lâz ımdır . 

P o s t a d a k i g e c i k m e l e r v e t e l g r a f l a m ü r a c a a t l a r k a b u l ed i lmez . 
D u y u r u l u r . 3098 /1-1 

K ö y İşleri v e K o o p e r a t i f l e r Bakan l ı ğ ı Y o l , S u v e E l e k t r i k İşleri G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü T r a b z o n İli Y S E M ü d ü r l ü ğ ü n d e n . 

A — A ş a ğ ı d a i s i m l e n yazı l ı k o y y o l l a n S a n a t Y a p ı l a n i n ş a a t t a n g r u p l a r h a l i n d e 5539 sayı l ı K a n u n u n hükümle r i ne gö re 
kapa l ı z a r f u s u l ü i l e ek s i l tmeye konu lmuş tu r 

Keş i f B e d e l i G e ç T e m B a n . R e f S o n M u r İ H A L E N İ N 
S N o İ h - İ lçesi İşin A d ı L i r a K r L i r a K r . L i r a K r T a r i h i T a r i h i G ü n ü S a a t i 

T r a b z o n 
M e r k e z 

2 T r a b z o n 
M e r k e z 
A k ç a a b a t 
V a k f ı k e b i r 

3 T r a b z o n 
Ot 
Ot 

Ot 
4 T r a b z o n 

O f 
O f 
O f 
Ç a y k a r a 
A r a k l ı 

I. G r u p S a n a t Y a p ı l a n 
a) P ınara l t ı 
b) S e v i m l i 
c) Beştaş - "Kıran 
d) B e n g i s u 

II. G r u p S a n a t Y a p ı l a n 
T o k l u 
Çata lzeyt ın 
D e r e g o z u 

III G r u p S a n a t Y a p ı l a n 
a) l y i d e r e - K a y a b a ş ı 
b) A ş Kış lac ık - K a v a k -

C a m i y a n ı 
c > ~ Ç a l U h 

IV . G r u p S a n a t Y a p ı l a n 
a) Ça t a l de r e 
b) C a m l ı k 
c) S i v r i c e 
A k k ö s e 
K a y m a k l ı - Hal i I I i - Çapa rd ı 

4.183.000.— 125.780,— 335 440.— 1/4/1983 6/4/1983 Ç a r ş a m b a 10.00 

3 832 000,— 114 980,— 308 5 8 0 — 1/4/1983 6/4/1983 Ç a r ş a m b a 11.30 

7.288 000,— 218 040.— 581.440,— 1/4/1983 6/4/1983 Ç a r ş a m b a 1500 

5.880.000,— 176.400,— 470.400,— 1/4/1983 6/4/1983 Ç a r ş a m b a 16.30 



B — Yakanda yazılı sanat yapısı inşaatları (Menfez, istinat duvarı) hizalarında yazıü tarih, gün ve saatlerde Trabzou î' 
YSE Müdürlüğü binasında. Yol Yapım Şefliği odasında, 5539 sayılı Yasanın 26 ncı maddesine göre kapalı zarf usulü İle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

C — Eksiltme dosyalan Trabzon YSE 10 . Bölge Müdürlüğü ile Trabzon fi YSE Müdürlüklerinin Yol İşleri Şefliklerinde no 
rülebiîir. 

D — İnşaatlar için gerekli çimento ve betonarme demiri idare tarafından verilecektir. 
E — İhaleye girebilmek için: 
1) İsteklilerin 1983 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
2) Yukarıda yazılı her iş için hizasında yazılı miktarda ve usulü dairesince geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 
3) Geçici teminat mektup olarak verildiği takdirde muddetsiz limit dahilinde ve Maliye Bakanlığı tamimlerine uygun 

olmalıdır. 
4) Yeterlik belgesi almış olmaları şarttır. 
5) Teklif mektuplarının ihaleden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gereklidir. 
F — Yeterlik belgesi alabilmek içte: 
1) İsteklilerin (C) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından abn-

mış ve süresi dolmamış müteahhitlik karnesi veya aynı teknik yeterlilikte sanat yapısı veya köprü inşaat işini bir defada yapıp 
geçici kabulünü yaptırmış olduğunu beyan eden tasdikli iş bitirme belgesi. 

2) Şirketlerin sözleşmeye esas i lk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi. 
3) İsteklilerin şirket olmaları halinde noter tasdikli şirket sirkülerini, gerçek ve tek kişi olmalan halinde yine noter tas

dikli şahıs imza sirkülerini 
4) Yukarıda yazılı her iş için ayrı ayn istenen ve eksiltme dosyalarında belirtilen yapı araçlarını (1 Ad. Kompresör, 

l Ad. Vıbrator, ı Ad. Kamyon, 1 Ad. Motopomp) bu işlere tahsis edeceğini ve araçların kendisine ait olduğunu tevsik eden bel
gelerim veya kiralanan şahıs veya firmadan alınmış noter taahhütnamesi ile araçların kiraya verene ait olduğunu tevsik eden 
belgelerini, > 

5) Örneklere uygun mali durum bildirisi, çalışma tasarısı, teçhizat bildirisi, teknik personel ve taahhüt bildirilerini her 
iş için yukarıda yasalı son müracaat günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile YSE İl Müdürlüğü Kayıt Memurluğuna vermeleri 
lâzımdır. 

6 — Taşaronlara ikiden fazla iş verilmeyecektir. 
<« —- Müracaatlarda evrak kaydı muteber olup, postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
H — İlgililere ilân olunur, 4008 / l - l 



Karabük - Yenice Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Deposu Yol Durumu Cinsi ve Nev'i 

Cami yanı Stablize I. s. Nb. Soy. çam tomruk 
» I. s. Nb. çam tomruk 
» I. s. Kb. Soy. çam tomruk 

Degirmenönü I. s. Nb. çam tomruk 
Merkez > I. s. Nb. çam tomruk 
Camiyanı II. s. Nb. çam tomruk 
Muhtelif Depolar II. s. Nb. çam tomruk 
Camiyanı * III. s. Nb. çam tomruk 
Muhtelif Depolar nı. s. Nb. çam tomruk 
Camiyanı III. s. Kb. çam tomruk 
Muhtelif Depolar III. s. Kb. çam tomruk 

ÇAM TOMRUKLAR TOPLAMI: 
Merkez » I S . Nb. Göknar tomruk 
Muhtelif Depolar » II. S. Nb. Göknar tomruk 
Camiyanı » 
Camiyanı » 

III. S. Nb. Göknar tomruk 
III. S. Kb. Göknar tomruk 

GÖKNAR TOMRUKLAR TOPLAMI: 
Merkez » I. S. Nb. K. K. Kap. Kay. T. 
Merkez > II. S. Nb. K. K. Kap. Kay. T. 
Merkez » II. S. Nb. orta K. Kut. Kay. T. 

Pirinçlik 
Muhtelif Depolar 
Muhtelif Depolar 
Merkez 

KAY IN TOMRUKLAR TOPLAMI: 
» III. S. Nb. Akçaagaç tomruk 
* III S. Nb. Gürgen tomruk 
* III. S. Kb. Gürgen tomruk 
* III. S. Nb. Porsuk tomruk 

Doksan 
MUHTELİF TOMRUKLAR TOPLAMI: 

> Yapraklı U f Yonga Odunu 

TOMRUKLAR GENEL YEKÛNU: 

>. Adedi 

38 
1 
3 
6 
1 

11 
1 
1 
1 

3 
1 
3 
2 
1 

e 
5 

M İ K T A R I 
Adet M 3 Dm 1 

1677 
62 

204 
450 
20 

736 

63 
142 
35 
2 

212 

Muh. Bedeli 
TL. 

1047.304 
42.173 

157.878 
309.445 
18.281 

527.777 
20.000 
20.000 
20.000 

60.000 
10.077 
39.634 
6.679 
0.739 

20.500 
17.100 
12.100 
9.500 

35.000 
32.000 
22.000 

12.500 
15.000 
12.000 
12.500 

57.629 
500 Ster 

% 7,5 Tem. 
TL. 

1 19 28.454 38.000 81.500 
1 12 14.155 28.000 30.000 
1 19 26.281 30.000 59.500 
2 44 40.904 21.000 65.000 
1 19 16.983 21.000 27.000 
4 148 140.356 24.000 254.000 
4 136 89.087 17.600 117.500 
5 340 231.231 14.500 252.500 
2 145 85.700 12.500 81.000 
9 280 215.653 11.500 187.500 
8 519 158.696 9.500 115.500 

1.271.000 
65.000 

202.500 
282.000 
13.500 

563.000 
52.500 
48.000 
33.000 

133.500 
9.500 

45.500 
6.500 
1.000 

3.500 
53.000 

131.500 

59 2625 1692.800 2.020.500 



1 — istetmemiz Depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazdı 64 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % SO'si ile % 12 
faizi peşin % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı 
satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 31/3/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de işletme Toplantı Salonunda toplanacak komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğümüzde, Zonguldak Orman Bölge 
Başmüdürlüğüne bağlı İşletmelerinde ve Ankara, İstanbul, İzmir, Adapazarı, Düzce, Bolu, Kızılcahamam, Mengen, Akçakoca, Kas
tamonu, Sinop, Gerede Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminat
larım işletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme Adım ve satış ta
r ihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 3753 /1-1 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Topraksu XVIII. Bölge Müdürlüğü Urfa Topraksu Ekip Baş
mühendisliğinden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi gereğin
ce kapalı zarf yöntemiyle Urfa Topraksu Ekip Başmühendisliğinin Bahçelievler'deki idare Binasında eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Belge İçin 
Keşif Bed. G. Tem. Son Mür. İHALENİN 

Sıra No. İşin Yeri, Adı ve Konusu TL, TL. Tarihi Tarihi Günü Saati 

1 — Urfa - Akçakale arazi tesviyesi 94.794.000 — 2.843.820,— 1/4/1983 7/4/1983 Perşembe 10.00 
2 — Urfa - Viranşehir İlçesi Köyleri T. A. I. 25.464.920,— 763.948,— 1/4/1983 7/4/1S83 Perşembe 15 00 
3 — Urfa-Siverek İlçesi Köyleri T. A. I 11.490.971,— 344.729,— 1/4/1983 7/4/1083 Perşembe 17.00 
4 — Urfa - Bozova - Merkez - Büyükgöl, Küçükgöl kaptaj ve 

kanal tesisi. 14.346.894,— 430.407,— 1/4/1983 8/4/1983 Cuma 9.30 
5 — Urfa - Viranşehir - Merkez kaptaj ve kanal Tes. 2.332.315,— 69.969,— 1/4/1983 8?47Î983 Cuma 11.00 
6 — Urfa - Viranşehir - Oğlakcı kaptaj ve kanal Tes. 2.611.244,— 78.337,— 1/4/1983 8/4/1983 Cuma 15.00 
7 — Urfa - Hilvan - Hamdun - Hatuni - Kaymaz Köyleri 

bent ve kanal Tesisi. 24.228.538,— 726.856,— 1/4/1983 8/4/1983 Cuma 17.00 
Bu işlere ait eksiltme dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Bahçelievler'deki Urfa Topraksu Ekip Başmü

hendisliğinde görülebilir. İsteklilerin belge için son müracaat tarihinde saat 17.30'a kadar Urfa Topraksu Ekip Başmühendisliğine 
verecekleri dilekçelerine; 
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'( — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgesi almalar: şarttır. 
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 no. da yazüı bölgelerin bizzat müteahhit tarafından im'mlanrfiası ve yürürlükte olan Yap» Tesis ve Ona

rım işleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 
İhaleye gireceklerin yeterlik belgesi ile birlikte yöntemine uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya limit içi 

banka teminat mektubunu, 1983 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık ol
duğu takdirde bu belgelere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklık ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini usu
lüne uygun olarak 2490 sayılı Yasa gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur. 4143/1-1 
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Göle Orman işletme Müdürlüğünden: 
Muh. Bed. % 7,5 Tem. 

Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i P. Adedi Adet M 5 Dm 3 Kental TL. TL. 

Uğurlu 

KÖroğlu 
Uğurlu 

Dörtkilise 2. S. N. B. çam tomruk 
3. S. N. B. çam tomruk 
3. S. N. B. çanı tomruk 
3. S. N. B. çam tomruk 
3. S. N. B. çam tomruk 
Tel Direk 
Tel Direk 
Tel Direk 
Tel Direk 

Merkez Yakacak Odun 
Dörtkilise Müs. Emval Tom. 

Müs. Emval Tom. 
Müs. Emval Tom. 
Müs. Emval Tom. 
Müs. Emval Tom. 
Müs. Emval Tom. 
Müs. Emval Tom. 
Müs. Emval Tom. 
Müs. Emval Tahta 

SATIŞ GENEL TOPLAMI: 

5 
25 
1 
8 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 

249 
1538 

64 
676 
213 
61 

142 
59 
72 

516 
603 
42 
75 

177 
138 
29 
25 

520 

72 5109 

178.351 
943.588 
42.118 

331.297 
167.861 
12.634 
31.710 
11.783 
16.278 

222.998 
284.187 
33.486 
51.832 
79.641 
59 634 
17.654 
10422 
17.458 

2512.932 

149.00 

149.00 

10.500 
7.000 
6.350 
4.850 
5.250 
5.534 
7.200 
7.300 
7.50C 

400 
14.000 
13.500 
12.00C 
14.500 
13.000 
12.500 
3.500 
4.000 

19.000 

141.500 
500.500 
21.000 

122.000 
58 000 
5.500 

12.500 
5.000 
6.500 
5.000 

48.000 
59.000 
6.000 

11000 
16.000 
11.500 
4.000 
3.000 
5.000 

1.041.000 
1 — Yukarıda cins ve nev'i yazılı miktarları ve deposu belirtilen orman emvalleri 29/3/1983 tarihinde saat 8.30'da Göle Be

lediyesinin hazırlayacağı salonda açık artırma ile satılacaktır. 
2 — Yukarıda yazılı emvaller % 50 peşin, % 50'si 6 vadeli müddetsiz teminat mektubu karşılığında satılacaktır. 
3 — Müsaderen emvallerin satışları kesin olduğundan, bu emvaller için teminat mektubu alınmaz. 
4 — ihaleye iştirak edeceklerin 28 Mart 1983 günü saat 8 00'den saat 16.00'ya kadar % 7,5 geçici teminatlarını İşletme Vezne

sine yatırmaları şarttır. 
5 — Satışa ait bilgiler komşu işletmelerde, İşletmemizde, Keresteciler Cemiyeti Başkanlıklarında görülebilirler. 

4007 / 1-1 



Sayfa : 7ü RESMÎ GAZETE 21 Mart 1983 — Sayı : 17994 

Atatürk Orman Çiftliği Müdüılüğünden : 

1976 Model (26-32) Mersedes Tır Motoru için aşağıda belirtilen orijinal ve stan
dart yedek parçaları 29/3/1983 günü saat 14.30 da Müdürlüğümüz binasında pazaılıkla 
ihale edilerek satın alınacaktır. 

Miktarı C i n s i 

1 Adet Krank Mil i 
1 Takım Ana Yatak 

10 Adet Gömlek (10000x10) 
10 Adet Piston (125 lik) 
10 Adet Piston Kolu 
1 Takım Komple Conta 
1 Adet Eksantrik Mili 
1 Adet Yağ Pompası (Komple) 

10 Adet Pompa Elemanı (10000x10) 
10 Adet Enjektör Memesi (8000x10) 
10 Adet Kol Burcu 

Bu işin geçici teminatı 195.750, liradır. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 
Şartname Müdürlüğümüz ticaret şubesinde görülebilir. 

4089 /1-1 
m 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü izmir YSE. 3. Böl
ge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı işler Borular idarece verilmek şartı ile hafriyatta paçal 
fiyat (Tek klas) tatbik edilmek Üzere 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi esaslarına 
göre müteahhit nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İşin adı : Denizli - Kale - Adamharmanı grup köyleri içmesuyu inşaatı, İhaleye 
esas keşfi: 24.500.000,— TL., Geçici teminatı: 748.750,— TL., ihalenin tarihi, günü ve 
saati: 1/4/1983 Cuma 15.00. 

2 — Eksiltme hizasında yazılı gün ve saatte (Hava Teknik Okullar yam Gazi-
emir - İzmir adresindeki YSE. 3. Bölge Müdürlüğü binasındaki eksiltme komisyonu 
marifetiyle yapılacaktır. 

3 — işin eksiltme şartnamesi ile diğer evraklar Ankara YSE. Genel Müdürlüğü 
îçmesuları Dairesi Başkanlığında, İzmir YSE. 3. Bölge Müdürlüğünde ve Denizli YSE. 
Müdürlüğünde Mesai saatleri içinde görülebilir. 

İhale dosyaları bedelsiz olarak ihale komisyon Başkanlığından alınabilir. 
A. İştirak belgesi alabilmek için : 
En geç 28/3/1983 gunu mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile İzmir YSE. 3. 

Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine, 
a) Keşif bedelinin % 70 tutarında süresi dolmamış (B) grubu müteahhitlik 

karnesi. 
b) Yapı araçları bildirisi (Eksiltme şartnamelerinde yazılı makineye ait iste

nen belgeler eklenecek (örnek 2) 
c) Mali durum bildirisi (örnek 3) 
d) Banka mektubu (örnek 4) 
e) Teknik personel bildirisi (örnek 5) 
f) Taahhüt bildirisi (örnek 6) 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza - sirküleri, şirket olması 

halinde şirket sirküleri. 
h) İlgili YSE. Müdürlüklerinden alacakları iş yeri görme belgesi. 
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Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak dilekçelerine bağlayacaklardır, (b, c, e, f) 
fıkralarında belirtilen belgeler eksiltme şartnamesindeki örneklerine uygun olarak 
düzenlenip, bizzat müteahhit tarafından imzalanacaktır. 

Yeterlik belgeleri 30/3/1983 tarihinde saat 14.00'ten itibaren bizzat yeterlik 
belgesinde adı yazılan sahsa verilecektir. 

B. İHALEYE İŞTİRAK İÇİN : 
— Yeterlik belgesi, 
— 1983 yılına ait Ticaret odası belgesi. 
— Şirketlerin ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile şirketin 

sirküleri. 
— İğlerin hizalarında yazüı geçici teminatı (Nakit veya Devlet tahvili İse İzmir 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinden alacakları Makbuzu) veya kanuni 
şekilde hazırlanmış (Limit Dahili) banka teminat mektubu vermeleri. 

V. isteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu baş
kanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 4196/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

I — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu ile satm alınacaktır. 

H — Şartname almak İsteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık 
adresini belirtir bir dilekçe İle şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilirler. 

m — Tekliflerin engeç 3/5/1983 günü saat 17.30'da Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan tek
lifler ve pastadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta İle şartname gönderilmez. 

rv — İhale, 4/5/1983 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
V — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satm almalarda 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Dosya No : 83-505-1, Cins i : 235 Kalem Bllyah Yataklar, Şartname Bedeli: 

500.— TL. 3819/ 3-3 
— • • 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu İle satm alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık 
adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
ABİ ok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 4/5/1983 günü saat 17.30'da Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler üe şartnamelerine uygun olmayan tek
lifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilemez. 

4 — İhale 5/5/1983 gün Usaat 10.00'da yapılacaktır. 
5 — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satınalmailarda 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Dosya N o : 83-508-1, Cins i : 260 kalem buyan yataklar. Şartname bedeli : 

500/— TL. 3824 / 34 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü YSE 5. Bölge Mü
dürlüğü Çankırı İli YSE Müdürlüğünden : 

Keşif Geçici 
Sıra bedeli teminatı İ h a l e 
No. İşin adı TL. TL. tarihi ve saati 

1 — Yapraklı - Yakaköy 2.750.000 96.250 7/4/1983 10.00 
2 — Çerkeş - Karamustafa 500.000 23.750 » 11.00 
3 — Kurşunlu - Dolaşlar 1.500.000 58.750 » 15.00 
4 — Merkez - Akören 800.000 35.750 » 16.00 
5 _ Eskipazar - Deresoplan - Örencik 1.100.000 46.750 » 17.00 
6 — Yapraklı - Buluca 1.800.000 67.750 8/4/1983 10.00 
7 — Eskipazar • Doğlacık Mrk. Man. 2.000.000 73.750 » 11,00 
8 — Ovacık - Avlağıkaya - Emirler Mah. 1.400.000 55.750 » 15.00 
8 — İlgaz • Kıyısın 2.000.000 73.750 » 16.00 

10 — Şabanözü - Kutluşar 1.800.000 67.750 » 17.00 
11 — Çerkeş - Yalaközü 3.000.000 103.760 11/4/1983 10.00 
12 — Kurşunlu • Demirler 3.000.000 103.750 » 11.00 
13 — İlgaz - Mülayim ve Mah. 1.000.000 43.750 » 15.00 
14 — İlgaz - Şeyhyunus 1.000.000 43.750 » 16.00 
15 — Çerkeş - Bedii 1.700.000 64.750 » 17,00 
16 — Merkez - Başeğmez 1.300.000 52.750 12/4/1983 10.00 
17 — Merkez - Çukurören 2.000.000 73.750 » 11.00 
18 — Eldlvan - Sarıtarla 1.000.000 43.750 » 16.00 
19 — Kurşunlu - Esklahır ve Mah. 3.900.000 130.000 » 16.00 

Çankırı 111 YSE Müdürlüğü 11 hudutları dahilinde ve 1983 yılı içmesuyu inşaat 
programında bulunan ve yukarıda beyanı yapılan içmesuyu inşaatları 6200 sayılı Kanu
nun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar dahilinde Çankırı İli YSE Müdür
lüğü Içmesuları Şefliği odasında kapalı zarf usulü ile emaneten eksiltmeye konulmuştur 

1 — Bu işlere ait keşif evrakları Çankırı İli Y S E Müdürlüğü Içmesuları Şefli
ğinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

2 — İsteklilerin 4/4/1983 tarihi mesai sonuna kadar yeterlik belgesi almak İçin 
her İşe ayrı ayrı müracaat etmesi Ve müracaatlarına; 

a) İşin keşfi kadar müteahhitlik karnesi veya içmesuyu inşaatı yaptığına dair 
İş Bitirme Belgesi eklemeleri, 

b) Taahhüdü altındaki işlerin beyannamesi, 
c) Eksiltmenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ile 

mali durum büdirgesl eklemeleri, 
d) 1983 yılı vizeli ticaret odası belgesinin eklenmesi. 
3 — Geçici teminat mektubunun limit dahili olması. 
4 — Yukarıda yazılı belgeler ile mali durum bildirgesi bizzat müteahhit veya 

taşaron tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imza edilenler kabul edilmez. 
6 — Müteahhit veya taşeronların verdiği vekaletname ile ihaleye müracaatlar 

geçerli değildir. 
6 — İstekliler 5/4/1983 günü akşamı mesai sonuna kadar yeterlik belgesi alıp 

almadığım öğrenebilirler. 
7 — Eksiltmeye girebilmek için işin karşı hizasında gösterilen miktar kadar 

geçici teminat alındı makbuzu veya Ümit dahili banka mektupları belgesini ihale yeter
lik belgesini iç zarftaki teklif mektubu ile birlikte dış zarfa konması lazımdır. 
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8 — İştirak mektubu olan tagaronlar teklif mektubunu ihale saatinden yarım 
saat evvel istenilen belgelerle ihale komisyonuna vermesi şarttır. 

9 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

4144/1-1 

YSE. 6. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş YSE Müdürlüğü Emanet Komisyonu 
Başkanlığından : 

Sıra 
No. İhaleye konulan işin adı 

Keşif Geçici 
bedeli teminatı Eksütme 

TL. TL. tarihi ve saati 

1. K. Maraş-Pazarcık-Tilküer Köy. İçs. Em. İnş. 2.700.000 94.750 1/4/1983 15.00 
2. K. Maraş-Merkez-Gafarh Köy. İçs. Em. İnş. 1.900.000 70.750 1/4/1983 16.30 
3. K. Maraş-Merkez-Kavlakh Köy. İçs. Em. İnş. 4.450.000 147.250 5/4/1983 9.30 
4. K. Maraş-Afşin-Buğet Gr. Köy. tçs. Em. tnş. 3.400.000 115.750 5/4/198311.00 
5. K. Maraş-Göksun-Taşoluk Köy. İçs. Em. tnş. 2.360.000 84.550 5/4/1983 15.00 
6. K. Maraş-Türkoğlu-Kılıh Köy. İçs. Em. İnş. 2.000.000 73.750 5/4/1983 16.30 
7. K. Maraş-Merkez-Bulamk Köy. İçs. Em. İnş 2.380.000 85.150 7/4/1983 9.30 
8. K. Maraş-Merkez-Yenidemir Köy. İçs. Em. İnş. 2.752.000 95.500 7/4/1983 11.00 
9. K. Maraş-Merkez-YSE Tesis. Köy. içs. Em. İnş. 3.500.000 118.750 7/4/1983 15.00 

10. K. Maraş-Afşin-Çağılhan Köy. İçs. Em. tnş. 2.150.000 78.250 7/4/198316.30 
1 — Yukarıda belirtilen işlerin eksiltmeleri kapalı zarf usulü ile 6200 sayılı 

Kanunun 34. maddesi gereğince yapüacaktır. 
2 — Eksiltmeler yukarıda belirtilen gün ve saatte Kahramanmaraş YSE. Mü

dürlüğü binasında toplanacak Emanet Komisyonu odasmda yapılacaktır. 
3 — İhale tasarıları ve ekleri hergün mesai saatleri dahilinde Kahramanmaraş 

YSE. Müdürlüğünde görülebilinir. 
4 — İsteklilerin eksiltmeye konan işin keşif tutarında az olmamak üzere içme-

suyu inşaatı yapmış olduğuna dair iş bitirme belgesi (Yalnız 9. maddede belirtilen 
iş olan YSE. Tesisleri içmesuyu inşaatının ayaklı depo olması nedeniyle bu iş için ayak
lı depo yapmış olduğuna dair belge) veya (C) grubundan müteahhitlik karnesinin ol
ması gereklidir. 

5 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 28/3/1983 Pazartesi günü mesai 
sonuna kadar eki 4. maddede belirtilmiş olan iş bitirme belgesi veya (C) grubundan 
müteahhitlik karnelerim, ayrıca muhtarlıkça tasdikli ikametgah ilmühaberlerini dilek
çelerine ekleyerek Kahramanmaraş YSE Müdürlüğüne müracaat edip, eksiltmeye 
girebilmek için iştirak belgesi istemeleri lazımdır. 

6 — Müracaat sahipleri eksiltmeye girebilmek için belge aup almadıklarını 
30/3/1983 Çarşamba günü sabahından itibaren Kahramanmaraş YSE. Müdürlüğüne 
müracaat edip öğrenebilirler. 

7 — Eksiltmeye girecek şahıs ve şirketlerin yukarıda miktarları belirtilen geçi
ci teminatı ve ticaret odasınca tasdikli 1983 yılı vizeli ticaret odası vesikasını teklif
lerine eklemeleri gerekir. 

8 — Banka mektuplarının süresiz ve limit dahili. Banka mektupları dışındaki 
geçici teminatların ise YSE. Müdürlüğünden alınacak bir yazı ile Kahramanmaraş veya 
Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gereklidir. 

9 — isteklilerin teklif mektuplarım yukarıda yazılı saatten (60) altmış dakika 
evveline kadar Emanet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

10 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

4086/1-1 
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İstanbul 2 Nolu Sağlık Kurumları Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

İstanbul Sağlık Kanunlarının 1983 Mali yılı ihtiyaçları olan ve aşağıda cinsi, 
miktarı, fiatı tutarı ile İlk teminatları yazılı muhtelif madde ve malzemelerin alımı 
ve nakliyesi 2490 sayılı Kanunun 31 ncl maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

İsteklilerin aşağıda cinsleri hizalarında gösterilmiş olan ilk teminatlarım yatır
dıklarına dair bir belge ile cari yıla ait Ticaret Odası vesikalarım, şirketler ise sir
külerini veya şirket adına ihaleye iştirak edeceklerin vekaletnamelerini içerisine koy
muş usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları gerekir. 

EksUtme ihaleleri İstanbul Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu satınalma komisyonunca 
Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyon tarafından yapılacaktır. 

İhaleye Banka teminat mektubu İle iştirak edeceklerin Banka teminat mektup
larım İstanbul 2 nolu Sağlık Kurumları Satmalına Komisyonu Başkanlığına hitaben 
alacaklardır. 

Bu işlere ait Şartnameler İstanbul Sağlık Müdürlüğü Satınalma Komisyonu 
Başkanlığında görebilecekleri gibi Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muh. bedeli İlk teminat 
tutarı tutarı İhale tarihi 

C i n s i TL.. T U günü ve saati 

1 — Heybellada Sanatoryumunun 
nakliye işi 2.557.600 76.725 11/4/1983 

Pazartesi 15.00 de 
2 — HidrofU pamuk 4.987.500 149.625 11/4/1983 

Pazartesi 11.30 da 
3 — Gaz hidrofil 19.804.500 594.135 11/4/1983 

Pazartesi 1130 da 
4 — Oksijen gazı 17.559.830 526.790 11/4/1983 

Pazartesi 11.00 de 
5 — Protoksit D'Azot Gazı 26.230.500 786.915 11/4/1983 

Pazartesi 11.00 de 
6 — Asetilen gazı 30.000 900 11/4A98S 

Pazartesi 11.00 de 

3834/1-1 
a 

Köyişlerl ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 
YSE XI. Bölge Müdürlüğü Malatya 111 YSE Müdürlüğünden : 

Aşağıda ismi yazüi ve keşif bedeli ile muvakkat teminatı ihale günü ve saati 
belirtilen içmesuları yapım işine 6200 sayılı Yasanın 34. maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 — EksUtme Malatya Y.S.E. 11 Müdürlüğünde (Emanet Komisyonunca) 5/4/ 
1983 Sah günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

2 — Taliplilerce bu işe ait eksiltme dosyası Malatya Y.S.E. 11 Müdürlüğü içme 
suları servisinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) Kanuni geçici teminat 
b) 1983 yuma ait ticaret odası vesikası 
c) Taliplilerin 4/4/1983 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar müracaat 

etmeleri gerekir. 
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d) İhale saatinden önce alacakları yeterlik belgesi almak için Banymdırlık 
bakanlığı inşaat, tesisat onarım işleri ihalesi iştirak yönetmenliğlndekl yazılı belgeler 
ile Bayındırlık bakanlığından alınmış enaz (c) grubu müteahhitlik karnesi aslı veya 
İşin keşfi kadar içmesuyu işi yaptığına dair iş bitirme belgesi eklenerek müracaatı 
gereklidir. (Y.S.E. İçmesuyu yapmış olanlar tercih edilecektir.) 

4 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen İzahat dairesinde hazırlayacak
ları teklif mektuplarının mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evveline 
kadar emanet komisyonuna makbuz karşılığı vermeleri lazımdır. 

5 — Her taşarona 2. den fazla iş verilmeyecektir. 
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

ÎKİlik Geçici 
Sıra keşfi teminat İ h a l e 
No. işin adı TL. TL. tarihi ve saati 

1 — Merkez Balaban Göyük 5.000.000 164.00C 5/4/1983 15.00 
2 — Merkez Bağtepe 2.p00.000 75.000 » » 
3 — Merkez Fetiye 5.000.000 164.000 
4 — Merkez Gülünıuşağı 2.500.000 88.000 » > 
5 — Merkez Yeniköy 2.000.000 74.000 
6 — Y S E Tesisleri 2.500.000 88.000 
7 — Merkez H. Haliloğlu Çift. 3.000.000 104.000 > » 
8 — Arguvan merkez kasaba 5.000.000 164.000 » » 
9 — Arguvan Göçeruşağı 2.500.000 88.000 

10 — Arguvan Karahöyük ve Mz. 4.000.000 134.000 > > 
11 — Arguvan Güvençîi ve Mz. 2.500.000 88.000 » » 
12 — Arapgir Sinildi ve Mz. 2.400.000 85.000 » » 
13 — Arapgir Kılınçlı ve MZ. 2.000.000 74.000 > » 
14 - - Doğanşehir Reşadiye 2.500.000 88.000 » » 
15 — Doğanşehir Karaterzi 3.000.000 104.000 > > 
16 — Doğanşehir Gürobası 2.000.000 74.000 
17 — Darende Karıncalık ve Mz. 2.500.000 88.000 
18 — Hekimhan Hocaözü 2.500.000 88.000 
19 — Hekimhan Kurşunlu Nh. Mr. 2.500.000 88.000 
20 — Pütürge Alihan - Hacı yusuflar -

Demirkapı Sağlık Mz. 5.000.000 104.000 
21 — Pütürge Behramlı 2.500.000 88.000 » > 
22 — Yeşilyurt Seyit U§a&ı 1.800.000 67.000 » > 

ASKERİ GARNİZON İNŞAATLARI 
1 — Merkez 967 Mh Bl. K. lığı 2.500.000 88.000 
2 — Akçadağ Erhan 7 inci Ana Jet üst. 2.400.000 85.000 > » 

4194 /1-1 

îller Bankasından: 

1 — Bankamızca İç Piyasadan 1650 ton muhtelif cinste demir satın alına-
çaktır. 

2 — Bu İşe ait şartnameler Bankamız merkezinden ve İstanbul Kartal -Mal
tepe'de Depo ve İkmal Müdürlüğümüzden 1.250 TL. bedelle temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 8/4/1983 günü saat 12.30'a kadar Bankamızda bulun
durulacak ve aynı gün saat 15.30'da Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 

4 — Bankamız 2490 sayılı yasaya bağlı olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 4145 /1-1 
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Muş. Cumhuriyet Savcılığından: 

Muhammen Geçici 
M i k t a r ı bedeli teminat İhale 

C i n a i Kilo Adet TL. TL. tarihi 

550 Gr. 70.80 tektip ekmeği Randumanh 180.000 4.604.400 139.000 7/4/1983 
Sığır eti 28.800 8.640.000 260.000 7/4/1983 
31 kalem gıda maddeleri 8.019.150 241.000 7/4/1983 

1 — Muş kapalı cezaevinin 1983 mali yılma ait yukarıda cinai, miktarı muham
men bedeli ve muvakkat teminatı yazılı Uç madde halinde gösterilen ihtiyaç maddeleri 
kapalı zarf usulüyle eksütmeye konulmuştur. 

2 — Her Maddenin ihalesi ayrı ayrı yapüacaktır. 
3 — Ekmek ihalesi 7/4/1983 Perşembe günü saat 11.00 de, Sığır etinin .'halesi 

7/4/1983 Perşembe günü saat 15 de ve 32 kalem gıda maddesinin ihalesi 7/4/1983 Per
şembe günü saat 16 da Muş Cumhuriyet Savcılığı odasında toplanacak olan komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

4 — İhaleye iştirak edenlerin 1983 yılı ticaret odası kayıt belgesi geçici temi
nat makbuzu ile Artırma ve EksUtme İhale Kanununun 32 nci maddesine göre hazır-
Uyacakları teklif mektuplarıma ihale saatinden bir saat önce komisyona verilmesi 
şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyeceği ve şartname her gün mesai 
s astlarında Muş kapalı cezaevi müdürlüğünde görülebilir. 

3568 / 2-1 

Mersin Orman Anatamirhanesi Müdürlüğünden : 

Muhammen % 7,5 
Sıra bedeli Teminatı 
No. Aracın marka ve modeli Miktarı TL. TL. 

1 Fiat AlUs AD-20 Dozer 17 Kalem 4.318.500 329.000 
2 Fiat Allis 14-C Dozer 10 » 2.554.500 194.000 
3 General Motor 6-71 Greyder 7 > 2.196.400 167.000 
4 General Motor 4-71 Greyder 2 > 220.000 17.000 
5 Inter 232 Silindir Kapağı 1 > 160.000 12.000 

TOPLAM 9.449.400 719.000 

1 — Müdürlüğümüz iş makineleri için yukarıda müfredatı yazılı 37 kalem 
yedek parça i dairi ve teknik şartname hükümleri dahilinde yurtiçi piyasasından ka
palı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale 6/4/1983 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14.00'de Müdürlü
ğümüz İdare Binasında satın alma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Satın alınacak yedek parçaların satın alma şartları İdari ve Teknik şart
namede gösterilmiştir. Teklif mektuplarında yedek parçaların cinsi, markası 41e T.S. 
Belgesi veya T.S.E. Kurumundan alınmış kalite belgesi bulunduğu açıkça belirtile
cektir. Bu durum satın almada tercih sebebi olacaktır. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerden kanuni ikametgah belgesi ile Ticaret ve Sana
yi Odasına kayıtlı olduklarına dair belge istenecektir. 

5 — Teminat ihale günü saat 13.30'a kadar alınır. Teklif mektuplarının en geç. 
uaat 14.00'e kadar Komisyona verilmesi şarttır. Bu saatten sonra yapılan müracaat
lar kabul edilmez. 
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6 — Müdürlüğüm uz 2490 saçık KaftU;ifc 'a'ı'i f . ı . ̂ K^sy^- UmVt;;»* yapıp yap
mamakta veya (hledığıne *«praskto setlu-.Etu-

7 — Satın alına İie ilgili sı«r türlü vwgi fe *'ii.nl« * «i-». !Î*n « ı 9 * ı r * f l * « «»be* 
firmaya aittir, 

8 — Satın almaya .*ât yecek j-a*-y!jle»w r «ns » - n . ^ ? - ! : »»«iftsöjit «etveli v« 
idare ve teknik şarta<tra<, ile gerekli «ı.'.^i;»:* . w - f £ * n * « > , ; n < « 5 Aü*«rn, Bolu, 
Antalya, Eskişehir, Muğla ;f&murh&r5ft »-S ;.'•.<••• tstsr.t'-ui yı«<Vk p-ifsja I»po 
Müdürlüğünde, İzmir, t»t«oi>ui, Adana, SMfrtriv, iajefcp» W !*;r"ük!c« İle Müdür-
lüğümüzden temm ediicbJir. 

4095/2-1 

Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünden; 

1 — Bölgemiz ihtiyara içra 29 kakın t** • kaoau teklif 
alma usulü ile ihalesi saınlafc&kur. 

2 — Şartname hederi .ttso,— İ L ) ksA'-.lı-Aru.'.'.'.*- / » • ı.s dahHmde' 
Malzeme Muduriuğuuısn temin edüecekîL. 

3 — İsteklilerin t/4/1983' Perşembe r.u?** Mt&* v:..*>';<« -**"fcw U M I I İ » " göre 
tanzim edilmiş kapalı t^Mif m e k i u p ' a r a i : , , V a ' w t t «.îî-a-u'̂ ğıras v*rm«**«*ı İlân 
olunur. 

' - Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yaprr.a;c.a";»:t:» vtjfc. ılıfeliKiıu yapmakta 
sernesKır. mm, fi-l 

Ankara Telefon Başmüdür lûğüııeter:.: 

l — Başmüdürlüğümüz i h t i v a ol-.va, w >;&K?» ır<v«!MPhî. -.••m- yewkhatıe mal
zemesi kapak yazılı tekiıT meKtubu »irm usuln İU >'8'«n j*;ı.n.vV!P.:». 

2-—İhaleye ait şaıüıarae &4&;u&)rht£^-n\tr r M'','lv,-rl^;Vıden bo-
deh mukabilinde tvmSİâ eüiîes»ktsr. 

3 — IhciL " f < ' / ^ V " günü saat "S.^ü'dı.- BiL-j'-MA^Oriü;;--*'. \ i a k t ı r . 
4 - - Gec ik t i 'î . « sr teabui edilir.**. 
5 — Başmuuuiîujt. >V:<,'v: ihaleyi ^»s«p yı»t'V>m!t.Af*!* >e.'Vs,"'îir 

40 i »/2 -1 

Etibank B n * t Kolemanit le leto^ı »li.-««j.*s--a M«rtarMvettn*s« ; 

1 — MaeîSaf*sep,l2t,«; ~ -r 2S Tyk;-s.îş-r>lk- ̂ 'fe-'VOöC Tlaş kû1cw.»«lî <vvlwuun J983 
yılı lyerisicde, 

a) roo 00*> TonunJ 3ü > 1 

b) 40 000 Tjrıv,< ' <r ' j < r,< , . 
c) 50.000 fonunu da. 5« »» '* »t ı *H »»» M<* '.üt o'mak 

üzere, Espey Boigrsi atol? sah > - .•<J -I''rüsceitttr. 
2 — İhale, i ¿'1983 gü' . - ı ( i v , . > • <o Mna.«n-

da toplanacak Sa,Unal«\& /e *~ul > ' , ' / • ' - < * - i n . « • «••ı-îft'iîe yapı-
lacakUr. 

3 — Bu İşe t.it ihil» evrakı; Ankara'da 3E?{tat>» Gmnü .MJ*d3.rl«ğ11 Satmama 
Dairesi Baskanlığmdaıı. tiıtanbul'-te EtfoanV; A U r :-̂ ti>v, ft*«*î*iı#ffsîa^>, tmVfa 
Etibank Alım Satım MİHt .rziÂğitsim, »«rsa'A* Volfram Madeni 
İşletmesi Müdürlüğünden, Ssmdıraıa'da mthmk H}?':.X* •> <••? »••»t.rtValan îşle*rr»'.»* 
Müessesesi MüdürlüğüKdeK. K;wst u "Mü*v9t>»*viz'*-ı îtr~»-<t j*rci*fı^n t«nlh eülta*. 

4 — Müesseseme gigc sayıît ıCoırta«, - . »H v-tl?«!f?. ' 2-8 • 

http://ii.nl%c2%ab
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Azot Sanayii T A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

(1 ADET SIRT BOŞALTMA TAKIM TORNA TEZGAHI 
SATIN ALINACAKTIR. 

1 — Kütahya Azot Fabrikalarımızın ihtiyacı için 1 adet Sırt Boşaltma Ta
kım Torna Tezgahı ithal edilecektir. 

2 — İstekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet Yolu No. 70 Ankara Ad
resindeki Genel Müdürlüğümüz Dış Ticaret Servisinden veya Rıhtım Cad. Denizci
ler Sok. No. 8 Ka t : 2 R. Han Karakoy - İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdür
lüğümüzden teminedebilirler. 

3 — Şartnamesine uygun olacak teklif mektupları en geç 21/4/1983 günü 
saat 16.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lunacak şekilde gönderilmiş veya elden tevdi edilmiş olacaktır. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta dilediğine vermekte veya bölmekte tamamen serbesttir. 

4014/1-1 

(9 KALEM DİKİŞSİZ, PASLANMAZ ÇELİK BORU SATIN ALINACAKTIR) 
1 — Kütahya Azot Fabrikalarımızın İhtiyacı için 9 kalem dikişsiz paslanmaz 

çelik boru ithal edilecektir. 
2 — İstekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet Yolu No. 70 adresindeki Ge

nel Müdürlüğümüz Dış Ticaret Servisinden veya Rıhtım Caddesi Denizciler Sokak 
No: 8 Kat 2 R. Han Karakoy - İstanbul adresindeki Satınalma Müdürlüğümüzden 
temin edebilirler. 

3 — Şartnamesine uygun olacak teklif mektupları en geç 21/4/1963 günü saat 
16.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde buluna
cak şekilde gönderilmiş veya elden tevdi edilmiş olacaktır. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine vermekte veya bölmekte tamamen serbesttir. 

4015/1-1 • 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu ndan : 

NAKLİYE YAPILACAKTIR 
Gemlik Azottan 95.500 Ton Yapay Gübre muhtelif mahallere naklettirilecektir. 
Şartnamesi, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kasta

monu, Kayseri, Konya, Manİ3a, Sakarya, Samsun ve Trabzon Bölge Müdürlüklerinden 
temin edilecektir. 

Kapalı teklifler 30 Mart 1983 Çarşamba günü saat 14.00 de kadar Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. 
3565/1*1 

SUmerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden : 

K A V A K TOMRUK SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3.200 m* Kavak Tomruğu kapalı zart usulü ile 

teklif alınmak suretiyle 4/4/1983 günü saat 15.00 de İhale edilecektir. 
2 — Kavak Tomruğunun Çapı 19 cm. den büyük, boyu 2 mt.den küçük olma

yacaktır. 
3 — Bu işe ait muvakkat teminat 300.000,— TL. olup, ihale saatinden önce Mü

essesemiz veznesine nakten veya banka teminat mektubu olarak yatırılması şarttır. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3664 /1-1 



21 Mart 1983 — Sayı : 17994 RESMİ GAZETE Sayfa: 79 

TEK Sınırlı Sorumlu îç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Ankara Merkez 
İşletme Sorumluluğundan-. 

1 — Müessesemizce, 
1) 6300/100 Vcı -1 15 V A kuru tip V. bağlantılı gerilim trafosu 3 Adet 
2) 80/5 Amp. 10 Kv. C l - l . 30 V A kuru tip akım trafosu 6 Adet 
3) 1000/5 Amp. 0. 6. 1 Kv. C l - l , 15 V A baralı akım trafosu 20 Adet 
4) 800/5 Amp. C l - l , 15 V A baralı akım trafosu 10 Adet 
5) 1200/5 Amp. 0,6-lKv. C l - l 15 V A baralı akım trafosu 10 Adet 
6) 1500/5 Amp. 0,6-lKv. C l - l 15 V A baralı akım trafosu 10 Adet 
7) 1200/5 A. Ampermetre (144x144 mm.) 5 Adet 
8) 1500/5 A. Ampermetre (144x144 mm.) 10 Adet 

Malzemeleri teklif alma yoluyla satın alınacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 113 - 83 - EA referansı 

ile engeç 28/3/1983 günü saat 10.00'a kadar Toros Sokak No-. 12 Sıhhiye - Ankara 
adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 22700.— geçici teminat yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a) Hüviyet 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname 
c) Ticaret odası kayıt belgesi (1983 yılı) 
d) Sanayici ise Sanayi odası kayıt belgesi (1983 yılı) tekliflerine ekleyecek

lerdir. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 4087 / l - l 

Etibank Bandırma Boraks ve Fabrikaları İşletmesi Müessesesi Müdürlüğün
den: 

1 — Müessesemiz Asitborik Fabrikası filitrepreslerinde kullanılmak üzere 
1983 yılı ihtiyacı olarak +, — % 25 toleranslı 4000 metre PVC veya polyester veya 
bunlara eşdeğer evsafta filitrepres bezi İmal ettirilecektir. 

2 — İhalemiz 30/3/1983 günü saat 15.00'de Müesesemiz binasında yapıla
caktır. 

3 — Bu iş ile ilgili muvakkat teminat 250.000,— TL. sı olup, nakit teminat 
cektubu veya geçerli devlet tahvili olabilir. 

4 — İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler gerekli şartnameleri Müesse
semiz Ticaret Müdürlüğünden temin edebilirler. 

5 — Müesesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
4006/1-1 

Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Direktörlüğünden : 

1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 500 adet deri ceket kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu üzerinde 9 km. de Tofaş Servis İs
tasyonu yanında bulunan EİE İdaresi Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığından bir 
dilekçe ile temin edilebilir. 

3 — Enson teklif verme tarihi 5/4/1983 günü saat 14.00'dür. 
4 — Teklifler 6/4/1983 günü saat 10.00'da Makina ve İkmâl Dairesi Başkan

lığı Satmalına Şubesinde Komisyon huzurunda açılacaktır. 
5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4134 / 2-2 
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Makma ve Kiraya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden.-

1979 MODEL FORD DİZEL YARIM (İTHAL) ORJÎNAL MOTOR 
SATIN ALINACAKTIR. 

1 — Kurumumuz Genel Müdürlük Nakliyat Şubesi Müdürlüğünün ihtiyacı 
için 1 adet 1979 model Ford Dizel D-1210 tipi 6 silindirli 115 Hp Yarım (ithal) Or-
jinal Motor satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Iç Alım Şube Müdür
lüğünden, istanbul'da ise Inonu Caddesi No. 88 Taksim adresindeki istanbul Şube 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameye gore hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını kapalı zarf içersinde en geç 28 Mart 1983 Pazartesi günü saat 17.00 
ye kadar Iç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

4 — Kurumumuz 2490 Sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya ta
mamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

4012/1-1 

TCDD Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Alım-Satım ve ihale Komisyon 
Başkanlığından . 

1 — Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler ıç piyasadan kapalı zarf 
yöntemiyle satın alınacaktır. 

2 —- Tekliflerin en geç 1/4/1983 Cuma günü saat 14.00'e kadar Advas'ta top
lanacak komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Şartname ve resimler komisyonumuzdan temin edilebilir. 
4 — Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri bedelin % 2,5 u oranında 

geçici teminat vereceklerdir. 
5 — Teklif zarflan üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — ADVAS 2490 sayıh Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 
Malzemenin Cinsi : Aksesuar malzemeleri., Miktarı : (21 kalem)., İhale Ta

rihi ve Saati : 1/4/1983 - 14.00. 4013/1-1 
m 

Ankara Lv. Amirliği 5 No. lu Satın Alma Kom. Başkanlığından : 

Aşağıdaki cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (İki) ka
l e m (Flaster Makara) kapalı zarfla eksiltmeleri hlzalanndaki gün ve saatlerde Komis
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatleri içinde Komisyonumuzda 
ve İstanbul, İzmir Levazım Amirliklerinde görülebilir. İsteklilerin yasal şekilde ha
zırlayacakları teklit mektuplannı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz 
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken kabul edilmez. Tamamı 
bir istekliye ihale edilebileceği gibi beher kalemin tamamı ayrı ayn isteklilere ihale 
edilebilir. Teminat mektuplan Ümit içi olacaktır. 

Muh. Bed. Geç. Tem. İhalenin 
C i n s i Miktan Lira Lira günü, saati 

F l a s t e r M a k a r a (5 cm.x5 mt.; 112.000 Adet 29.092.800 872.784 Saat 11.30 
Flaster Makara (10 cm.x5 mt.) 57.000 Adet 30.374.400 911.232 8/4/1983 

59.467.200 1.7S4.016 
3567 /1-1 
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Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Eskişehir, Zonguldak, Bursa, Zindankale ve Ankara Diş Te
davi ve Protez Merkezi ihtiyacı Dişçi Malzemeleri teklif alma usulü ile satın alına
caktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların İdari Şartname esasları dahi
linde hazırhyacaklan teklif mektuplarım ve numuneleri engeç 31/3/1983 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Mü
dürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurmak üzere posta İle gönder
meleri gerekir. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Bu işe ait idari şartname ve ihtiyaç listesi I No. lu Satınalma Komisyonu

muzda mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Kurumumuz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından 

ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 3754 /1-1 

— • — 

TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Ankara Merkez 
İşletme Sorumluluğundan: 

1 — Müessesemizce, 
11 Kalem muhtelif cins kablolar için ekmuf ve kablo başlığı teklif alma yön

temi ile satın alınacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 115 - 83/BU referansı 

ile en geç 28/3/1983 günü saat 10 00 kadar Toros Sokak No: 12 Sıhhiye/Ankara 
adresindeki genel evrak şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş İçin 82.650,— TL. geçici teminat yatırılacaktır. 
4 — Bu işle ilgili malzeme listesi Ticaret Müdürlüğünden temin edilecektir. 
5 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a) Hüviyet 
b) Vekil olanlar vekâletname ve hüviyet 
c) Ticaret Odasına kayıt belgesi (1983 yık) 
d) Sanayici ise Sanayi odası kayıt belgesini (1983 yılı) tekliflerine ekleye

ceklerdir. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. 

4088/1-1 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BROŞÜR BASTIRILACAKTIR. 
1 — Bakanlığımızca «İstanbul Broşürü» bastırılması işi 265 sayılı yasanın 

29. maddesi gereğince ihaleye çıkarılmıştır 
2 — Broşür Beş Dilde Toplam 1.000 000.— Adet bastırılacaktır. 
3 — Yaklaşık Bedeli 32.000.000.— TL. dır. 
4 — Tekliflerin engeç 4/4/1983 günü saat 14.00'e kadar bakanlığımız Ta

nıtma ve pazarlama Genel Müdürlüğü Bütçe-İhale Şubesine Makbuz karşılığı 
teslim edilmiş olması veya taahhütlü olarak posta ile gönderilmiş olması şarttır. 
Teklifler aynı gün saat 15.00'de açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Bu işe ait şartnameler tanıtma ve pazarlama Genel Müdürlüğünden 

ücretsiz alınabilir. 
7 — Bakanlığımız 2490 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap-

< mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 4005 /1-1 
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Kavisler; w Kooperatifle!' Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü YSE. 10. Bölge 
M a s * ixlöfi:si Giresun 11 YSE. Müdürlüğünden : 

»•{esi : ij. Karahisar, İşin Adı : Tepeltepe Gr., Keşif Bedeli : 7.800.000,— TL., 
Geçici Teminatı :" 247.750.— TL., Son Mür. Günü : 28/3/1983 günü saat 17.30'a kadar, 
Eksiltme günü : 3 1 / 3 / 1 9 8 3 günü saat 10.00 da. 

1 — Yukarıda yazılı tçmesuyu İnşaatı 6200 Sayılı Kanunun 34. maddesine göre 
kapalı zarf usulü ile Emanet olarak eksiltmeye konmuştur. 

2 — ihale hizasında yazılı tarih ve saatte Giresun 11 YSE Müdürlüğü İçmesuları 
Şefliği Odasında Kurulu İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 -•- İhale dosyası 11 YSE. Müdürlüğü tçmesuları Şefliğinde görülebilir. 
4 — Ir.saat için gerekli boru. çimento, betonarme demiri ve özel aksam 1da-

remizce verilecektir. 
5 — İsteklilerin aşağıda (A) ve (B) maddelerinden birini yerine getirmeleri; 
A) Bayındırlık Bakanlığından alınmış, yukarıda belirtilen işin keşif bedeli 

tutarından eımz ı ' C ) grubundan müteahhitlik karnelerini, 
B) Yukarıda belirtilen keşif bedelinin </r 75'i tutarında içr esuyu inşaatını 

bo&.nd&n sonuna kadar ikmal etikierini tesbit edecek resmi müesseseden alınmış iş bi
tirme bc-:gei«ini, iştirak dilekçelerine eklemeleri şarttır. 

ti — istekliler yukarıda belirtilen son müracaat gününün mesai sonuna (saat 
17 SO'aî kaaar e k l e r * , ile birlikte müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteğinde buluna-
c-k-iarsl-r. Bu belgeyi alıp almadıklarını ihale gününden bir gün evvel belge komis-
ymvjaâv öğrenebüirier. 

« — İhaleye girecekler yukarıda belirtilen işe ait geçici teminatlarını ve 1983 
y-Js v>t>ü Ticaret Odası belgelerini tekliflerine eklemeleri şarttır. (Mektupsa Limitli 
O J S A : ; ; t. îb-ıleyp girecek şirket ise Şirketin bağlı bulunduğu şehirdeki Ticaret Oda-
• i;K :. r !.>n faaliyette bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra alınmış tasdikli belge 
U-: •;'»-».••>« ;-a sirküleri ve şirketin vekili olduklarına dair noterden tasdikli belgeyi ekle
meleri .;<>rt**r 

* /.ujleyp. girecekler teklif zarflarım yukarıda belirtilen ihale saatinden 30 
daVta. *e«i/ıe ks-.dar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim et
meleri şa.-'tt-r. 

S --- J ı-min-it yakan ve işleri sürüncemede bırakan taşaronlara iştirak belgesi 
verilmeyecektir. 

1 0 — Postaca vaki gecikmeler ve telefonla müracaatlar kabul edilmez. 
4011 /1-1 

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden • 

LEYLAND Y E D E K PARÇASI SATIN ALINACAKTIR 
i — Kurumumuza ait Leyland 6x4 Süper Comat Marka Kamyonların tamirat 

ve :.<a'\.i'Vı..t: HIÖA k-jiiamlmak üzere 15 Kalem Yedek Parça satın alınacaktır. 
v- •• 3Ü işe ait şartnameler : 
ı ' s, ay K u r u m u Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Rize, 
ı! i-.tarıhui Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Kuruçeşme/Arnavutköy Is-

tar/bu-. 

•?> Ankara Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Çiftlik/Ankara adreslerinden 
ttcmsls temin edilebilir. 

3 — İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname esasları dahilinde hazır-
lıyacakian teklif mektuplarım en geç 29/3/1983 Salı günü saat 17.30'a kadar Çay 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü/Rize adresine iadeli - taahhütlü ola
rak göndermeleri veya belirtilen tarihe kadar elden vermeleri gerekmektedir. 

•i — Postada meydana gelen gecikmeler ve telefonla yapılacak müracaatlar 
kabuı edilmez. 

5 — Kurumumuz 2490 sayıh Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 
bölerek kalem kalem yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 3566/1-1 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz İhtiyacı için 3 adet Kanal Kazıcı Makinası kapalı yazılı 
teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından İzmir ve İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servislerinden 
600,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 7/4/1983 günü saat lO.OO.a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3837/2-1 »~ . 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

I — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını. İsmini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık 
adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilirler. 

m — Tekliflerin engeç 6/5/1983 günü saat 17.30'da Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan 
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderllmez. 

IV — İhale, 9/5/1983 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
V — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satın almalarda 2490 sa

yılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Dosya No : 83-221-2, C ins i : 216 Kalem Inter Yedekleri, Şartname Bedeli : 600,— TL. 

3838/3-1 •• 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

5 K A L E M TRANSMİSYON KAYIŞI SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, Tedarik ve İkmâl 

Müdürlüğümüz, 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, YalıköşkU Cad. Yahköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da : Dışkapı Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larım, geçici temlnatlarıyla birlikte en geç 6 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00Je 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
İlân olunur. 3569 / 2-1 

Afyon Çimento Sanayii T. A. Ş. den: 

HURDA İŞ MAKİNASI SATILACAKTIR. 
1 — Fabrikamıza ait 5 adet hurda iş makinası satışı yapılacaktır. 
2 — ihale 31 Mart 1983 günü saat 15.00'de kapalı zarfla teklif alınmak sure

tiyle Fabrikamızda yapılacaktır. 
3 — İhalenin Muvakkat Teminatı: 250 000,— TL. dır. 
4 — Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edilebilir. 
5 — Postada vaki gecikmeler ile telefon veya telgrafla yapılacak teklifler dik

kate alınmayacaktır. 
6 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 

3833 /1-1 
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Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol su Elektrik işleri Genel Müdürlüğü 
YSE 4. Bölge Müdürlüğünden: ANTALYA 

Bölgemize bağlı illerde Aşağıda yazılı iş 5539 sayılı Kanunun 26 ncı mad
desine istinaden teklif ve tahhüt mektubu alınmak suretiyle taşeronlara yaptırı
lacaktır. 

Eksiltme YSE. 4. Bölge Müdürlüğü binasında Asfalt Şefliği Emanet inşaat 
komisyonunca yapılacaktır. 

işin Adı: Batman Petrol rafinerisinden Antalya - İsparta - Burdur ilerindeki 
asfalt şantiyelerine bitüm nakli, Miktarı Ton: 1200, Keşif bedeli.- 20.524.475.—, Ge
çici Teminatı 615.735.—. ihale Tarihi : 1/4/1983 Cuma, İhale Saati- 11.00. 

Bu işe ait ihale dosyası mesai saatleri içinde YSE Genel Müdürlüğü Köyyol-
lan Dairesi Başkanlığında, YSE 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde görülebilir. 

Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin en geç 29/3/1983 tarihi saat 17.30 
kadar Bölge Müdürlüğümüz Asfalt Şefliğinden alacakları müracaat dilekçesi ve 
formları doldurup, gerekli belgeleride ekliyerek müracaat etmeleri. 

1 — Keşif bedelinin yansı kadar benzeri bir iş bitirdiklerini belirtir iş bi
tirme belgesi veya en az keşif bedeli kadar C grubundan müteahhitlik karnesi, 

2 — Çalışma tasansı ve teçhizat bildirisi (özel şartnamede istenilen maki-
nalann) sahibi olduklanm belirten faturaların aslı veya yık içinde kiralamış ol
duklarına ait Noterden tasdikli suretlerini bildiriye eklenmesi gerekir. 

3 — Mali durum bildirisi, 
4 — Teknik personel bildirisi, 
5 — Şirket ve şahıs imza sirkülerini ekliyerek yeterlik belgesi almalan 

(2-3-4) sırada yazılı bildirimlerin isteklilerin kendisi tarafından imzalanması 
gerekir. Telgrafla müracaat geçersizdir. 

Eksiltmeye Girebilmek için: 
1) İsteklilerin 1983 yılına ait ticaret ve Sanayi Odası, belgesini, 
2) Bölge Müdürlüğümüz Asfalt Şefliği yeterlik belgesi komisyonundan alın

mış yeterlik belgesini. 
3) Vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklifte bulunacak kimsenin 

isteklinin vekili olduğunu belirten noterden tanzim edilmiş vekaletnameyi, 
4) örneğini Asfalt Şefliğinden alacaklan teklif ve taahhüt mektubunu, 
5 — Yazılı miktarda geçici teminatın Antalya Muhasebe Müdürlüğü vez

nesine yatırmış olduklarına ait vezne almdı makbuzunu; Usulüne uygun olarak 
hazırlayacaklan zarfın bu belgeleri koyarak mühürleyip eksiltme günü eksiltme 
saatinden bir saat öncesine kadar Asfalt Şefliği emanet komisyonu Başkanlığına 
teslim etmeleri lazımdır. 

6 — Postada vaki olacak gecikmelerden idaremiz mesul değildir, 
ilgililere İlan olunur. 4010/1-1 

İller Bankasından: 

İZMİR KANlZASYON TESİSİ YAPTIRILACAKTIR. 
Beldenin Adı: İzmir, Keşif Bedeli: 1.300.000.000,— TL., Geçici Teminatı: 

39.000.000,— TL., İstenilen Karne Grubu ve Şartlar: 2. maddede yazılı, İhale Evrak 
Bedeli: 6.250,— TL. 

1 — Yukanda adı yazılı beldenin kanalizasyon tesisi pompa istasyonu tünel 
ve kollektör inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ihaleye katılacak olanların Eksiltmeye Girme Belgesi alabilmeleri için; 
A) (A) grubu müteahhitlik karnesine sahip olmaları, 
B) 1982 yılı birim fiyatlarına göre en az 400.000.000,— TL. keşif bedeli tuta

rında kanalizasyon, içmesuyu, kullanma suyu ile aynca en az 400 mt. uzunluğunda 
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tünel işini yüklenici sıfatı ile yaptığını kanıtlayan, işin ait olduğu resmi kuruluşun 
tasdikini havi, istihkak raporu, kesin hesap raporu, kabul tutanağı v.b. belgeyi «Ek
siltmeye girme belgesi» almak için verecekleri dilekçeye eklemeleri, 

C) Aşağıda belirtilen makina ve teçhizata sahip olduklarım (İstekli şirket 
ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri) ve amortisman 
müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli demirbaş defteri ile 1983 
yılı içinde satm alınmış olan makinalara sahip olduklarım belirten faturalarla bir
likte kaydedildiği yevmiye defteri ve defteri kebirin asılları veya noter tasdikli su
retlerini (Proforma fatura kabul edilmez) ve halen bulundukları yerin açık adres
lerini müracaatlarına eklemeleri ve iş üzerinde kaldığı takdirde, iş programma uy
gun şekilde bu işe tahsis edeceklerini eksiltmeye girme belgesi almak için verecek
leri dilekçeye ekliyecekleri «Alet ve Donanım Bildirisi» nde belirtmeleri gerekmek
tedir. 

a) En az 3 adet nün 750 litre kepçe kapasiteli uygun tipte kanal kazıcı. 
b) En az 2 adet mm. 1000 litre kepçe kapasiteli yükleyici. 
c) En az 2 adet Betoniyer ve 1 adet nün. 15 mVsaat kapasiteli beton santralı 
d) En az nün. 20 mV saat kapasiteli Agrega eleme-yıkama tesisi, 
e) l adet nün. 15 mVsaat kapasiteli beton pompası ve 3 adet nün 5 m 3 kapa

siteli Transmikser. ^ 
D) Eksiltmeye girme belgesi almak için yapılacak müracaata, son üç yıla ait 

Maliyeden tasdikli bilanço ile kâr-zarar cetveli eklenecektir. 
3 — Bankamızdan ilk olarak kanalizasyon veya içmesuyu işi taahhüdü alıp da, 

bu işlerin keşif bedelinin en az % 50 kadarını yapmamış bulunan yüklenicUere ve 
İzmir I. Kısım Kanalizasyon işi (Çiğli Pompa İstasyonu - Arıtma arası) ihalesi üze
rinde kalan yükleniciye ve en az 400 metre uzunluğunda bir tünel inşaatı yapmamış 
olanlara bu iş için «Eksiltmeye Girme Belgesi» verilmiyecektir. 

4 — İhale evrakı, bedeli mukabilinde Bankamızdan temin edilecektir. 
5 — İhaleye katılmak istiyenlerin, yukarıda belirtilenlere ilâveten teklif şart

namesinde istenen hususları da tanzim edecekleri dilekçelerine eklemeleri ve yeter
lik belgesi almak üzere 1/4/1983 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Bankamız Genel 
Evrakına vermeleri gerekmektedir. 

6 — Teklif zarfları 19/4/1983 Sah günü saat İ2.00'ye kadar Bankamıza veril
miş olacaktır. 

7 — Teklif zarfları 19/4/1983 Sah günü saat 14.30'da Bankamız Satm Alma Ko
misyonunda açılacaktır. 

8 — Bankamız, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, eksiltmeye iştirak için ye
terlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya işi ihaleye giren
lerden dilediğine ihale etmekte serbesttir. 3835/1-1 

— — — — — — 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

4 K A L E M HD-15 ALLİS CHALMERS BULDOZER YEDEĞİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, Tedarik ve İkmâl 

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

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da : Dışkapı Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larım, geçici temlnatlanyla birlikte en geç 13 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00*e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
İlân olunur. 3836 / 2-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İsleri Genel Müdürlüğü 
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler 6200 sayılı Kanunun 34. mad
desi gereğince tatbik edilen esasların 8. maddesine göre kapak zarf eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. 

Tah. Bed. Geçici Tem. Şart Bd. İhalenin 
K o n u s u U r a Lira Lira Ta. Saati 

I. Yatay Kademe Grubu 16.509.000 509.020 1.000 1/4/1983 
Saat 15.00 

11. Transformatör 228.056.000 6.855.430 5.000 1/4/1983 
Saat 15.30 

2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da YSE. 
Genel Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi (Ulekçe karşılığında yukarıda gösterüen bedelle aynı yerden 
temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına İhale konusu be
lirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz 
asimin ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şart
name gönderilir. 

4 — İhaleye katılacak firmalar en geç 28/3/1983 günü mesai saati sonuna ka
dar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. Bu belgeyi 
alıp almadıklarım 30/3/1983 tarihinden İtibaren öğrenebilirler. 

5 — İhale için İştirak belgesi almak İsteyen İsteklilerin, dilekçelerine ekliye-
cekleri belgeler; 

a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi, 
b) Atölye, teçhizat ve tezgah bildirisi, 
c) Bankalardan alınmış mail referans bildirisi, 
d) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (geçer

lilik süresi dolmamış olacak) 
e) TSE uygunluk belgesi. 
Satıcı firmalarda ihaleye İştirak edebilirler. Bu isteklilerin imalatçı firmanın 

yetkili satıcısı, olduğunu tevsik eden belgeyi ve iştirak belgesi için imalatçı firmaya 
ait belgeleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye iştirak belgesi müracaatında bulunmaları 
şarttır. 

7 — Isteklüerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mektup 
veya makbuzlarım koymak sureti ile- hazırlayacakları teklif mektuplarım ihaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri 
şarttır. (10. Kat, 7 Nolu Oda). 

8 — Pastadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur. 4093 / 2-1 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri VI. Bölge Müdürlü
ğünden: 

1 — Adana DSİ. 6. Bölge Müdürlüğümüz şuurları içerisinde bulunan «Ge
zende Barajlı ve HES Site Tssisleri 2 Kısım İnşatı» işi kapak zarf usulü ile ihaleye 
çıkartılmıştır. 

2 — İnşaatın keşif bedeli (300.000.000.—) TL. olup geçici teminatı (9.013.750) 
TL. dır. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde Ümit içi olması 
şarttır. 
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3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak 
şantiyede çalışır vaziyette: 

4 Adet Kamyon, 2 Adet Betonıyer, 2 Adet Vibrator, 2 Adet Motopomp, 1 Adet 
Titreşimli Silindir ve Çekicisi, l Adet Arazoz, l Adet Yükleyiciyi iş programına 
gore şantiyede bulunduracaktır. 

4 — İhale 5/4/1983 günü saat (15.00) de DSİ VI. Bölge Müdürlüğü binasında 
toplanacak olan eksiltme komisyonu tarafından «Kapalı Zarf» usulü ile yapılacak
tır. 

5 — İhaleye tasarısı ve ekleri (5000) TL. mukabilinde 4. maddedeyazılı ad
resten 14/3/1983 gününden itibaren müteahhitlik karnesi aslı gösterilerek temin 
edilebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne 25/3/1983 gunu 
Eiat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek «ihaleye iştirak belgesi» is
temeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lazımdır. 

a) 24/3/1983 tarihine kadar bu işe ait ihale tasarısı ve eklerini aldığını be
lirten makbuzuun sureti 

b) Bayındırlık Bakanlığın'dan alınmış «Müteahhitlik Karnesi» aslı (B) 
grubundan enaz (300.000 000) TL. lık. 

c) Bu güne kadar ikmal ettiği işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif 
bedelleri, ikmal tarihleri ve bu ışlerm ış programlarına gore fiilen gerçekleştiğini ka
nıtlayan ilgili kuruluştan alman belgeler ile hâlen taahhüdü altında bulunan iş
lerinde, hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve «1982 
Mali Yılı» sonuna kadar tasdikli iş programına gore fiilen gerçekleşme durumunu 
belirtir ilgili kuruluştan alınacak belgeler. 

d) Madde 3 de istenen makine ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik 
eden vesikalar ile 1982 yılı için inşaat makinalanna. ait demirbaş, amortisman 
defterlerinin noterden tasdikli suretlerini dilekçelerine eklemeleri şarttır. Eğer 
kiralayacaksa-, kiraya veren şahıs veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhüt
name ve makina ve teçhizatın kiraya verene ait olduğunu tevsik eden vesikalar ile 
1082 yılı için igşaat makinalanna ait demirbaş, amortisman defterlerinin noterden 
tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır. 

e) Madde 3 de belirtilen makina ve teçhizatın iş programına uygun olarak 
şantiyede bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname, 

f) Teknik Personel beyanamesi ve kilit teknik personel biyografisi (Tev
s i k eden vesikalar dahil) 

g) Sermaye ve kredi olanaklannı açıklayan bıldirye Bankadan alınmış 
Hanka kredi durumunu gösterir belgeler eklenecektir. 

h) Yukarıda tanf edilen belgeler 5. Eylül 1979 tarih 16745 sayıh Resmi Ga-
•ete'de verilmiş olan örneklere göre tanzim edilecektir. 

7 — İstekliler İştirak belgesi alıp almadıklarım 28/3/1983 günü sabahından 
tibaren DSİ. 6. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler 

8 — 24/3/1983 günü saat 17.00'ye kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
»lanlarla 6 maddede istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara iştirak belgesi 
'erılmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 
/4/1983 günü saat (14.45)'e kadar 4. Maddede belirtilen adreste DSİ. 6 Bölge Mu-
urluğü Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makmuz mukabilinde teslim etmeleri 
arttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
dilmez. 4009/1-1 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Personelimize verilmek üzere aşağıda belirtilen iş elbiseleri 29/3/1983 günü 
saat 14.00'de Müdürlüğümüz Binasında Kapalı zarfla tesbit edilecek bedel üzerin
den pazarlıkla ihale edilerek satın alınacaktır. 

Miktarı 
CİNSİ Takım 

1 — Kot Kumaş Takım Elbise 500 
2 — Kot Kumaş Kep 200 
3 — Serj Kumaş Şapkalı 

Bekçi Elbisesi 50 
4 — Serj Kumaş Üniform Gömlek 50 

Pazarlığa iştirak İçin geçici teminat 130.000.— liradır. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. 4090 / 1-1 

• m 
Artvin Topraksu Ekip Başmühendisliğinden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 
İşler 2490 s-ayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue Ekip Başmü
hendisliğimiz idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif Bed. Geç. Tem. B. İçin son İhale 
İşin Yeri Konusu Lira Lira mür. tarihi Ta. Saati 

1. Artvin-Ardanuç-Cevizli- Sulama 
Incilli-Anaçh-Tütünlü Tesisi 32.380.743 971.423 1/4/1983 6/4/1983 

2. Artvin-Merkez-Vezirköy- » Saat 16.30 
Seyitler-Bakırköy-Erenler 30.259.654 907.790 1/4/1983 7/4/1983 

Saat 16.30 

Bu İşlere ait eksiltme dosyaları her gün mesai satleri İçinde bedelsiz olarak 
idare binasında görülebilir. İhaleye gireceklerin : 

1 — işlerin en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini, 
2 — Yapı araçları bildirisini (örnek 1) miktar ve çeşitleri eksiltme dosyalarında 

belirtilen inşaat makinalarının kendisine ait olduğunu kanıtlayan fatura aslı veya 
noter lastikli suretini veya maklnalara alt noter tasdikli kira mukavelesi ile makl-
naların kiraya veren şahısa ait olduğunu gösteren kamyon ve traktör için trafik 
ruhsatnamesi ash veya noter tastikli sureti, diğer iş makinaları için fatura aslı veya 
noter tastikli sureti. (Makinaların halen bulundukları adresleri açık ve kesin olarak 
bildiride gösterilecektir.) 

3 — Mali durum bildirisi (örnek 2/A ve 2/B), 
4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel 

bildirisini (örnek 3), 
5 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son ik i yılda bitirdiği yine dilek

çesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri kanıt
layım belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini (örnek 4), 

6 — İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair dairemizden almış oldukları tastikli 
ış yeri görme belgesini dilekçeye ekliyerek (dilekçede müteahhidin kanuni ikametgah 
adresi yazılmış olacak) yeterlik belgesi almaları gereklidir. 

İhaleye gireceklerin, yeterlik belgesi usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzu veya banka mektubunu, 1983 yık tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası bel
gesini veya noter tastikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere 
uaveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra 
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alınmış halı faaliyet belge brüü, us-ulu;*? r,y#-w - - ^ r i' W-., :: *>•*«'•» f.»>nm 
gereğince hazırlayacakları teklif .«.skıiif:»iP;i « t v ; • • ^ . n «#i i'«w*l* 
saatinden 1 saat önce ihale fc.oîassy'^:u fcû;?&.».i=ui.,s, ... '-/c:-v:;v;-;->*i t r ' - ; ' ı S ; r<.sls<3aki 
eecikmeler, telgrafı* müracaatı»? ••UM- • . ^ • J T . ^ .:-<•. >rw, :•. ",. j • a 'Ne £•> yaail. 
belgelerin bizzat müteahiict î&csjfss»̂ .» in\zx.'c.;<,hjx.z: ".p-.ru*. ',:••!->•-- ••;y.i' ":*?.!'••. -Tesis 
ve Onarım İşlen îiıaietermg, îC'iUh:w, Voı < c. i ;.v,ui >...;.!•.• h-j.. 'i.V--..ı: - ;s:H« 

Köyişleri ye Kooperatifi;;? BaK--::-:sf:. T::.: .-. /.:• v:- . •.. U-U. jyor". r ; r ı - - ' ' ' K;i<Jî)îiüf1 
Teknik Hizmetler Dairesi B&g5tfettl.#f<,ü;«ı 

1 — Aşağıda cinai, l a l k i ı u ' i , ih\v\i?r-> z^ân: '"*• :.Kv.'-o ;*:"'.*/?>ı jy;:-;- .-wî;ro-
nıeler 2490 sayıh Kanunun 40. îüa^İeo: . ?"r .--»̂ mc « 6 r * v-^i.u,-»-. .^r; 'i ı/c iha
leye çıkarılmıştır. 

Malzemenin Crosi Mtfelftu Ur*-. *#><8 U*ta. '.fa;. Saati 

ı . Muhtel i f Elekti .k 
Malzemeleri 15 Rale*ı> 8\ 3".» '•• = t . L > £W 5/.'"14*83 

3. Ağır ve hafif vasıta S & A Î - D 00 
radyatörleri ît' Kal*m c:v- *<•:,;;,*•; 4/:!.«W 

P;*3İ İt.30 

2 — Eksi l tme üıaisif-ri yukaııds gbıteah-p t&r,h v» i.o«...**n< A»'n«ra'4iı YSB 
lieneî Müdürlüğünde toplanacak komîHyoe »'.«tat.jK,;-,»:: jtspH 

3 — Şartnameler dilekçe gmşınğ;-!^) KSstsiiic?» :•>»'.«:ic;jer:.-f is). K>,î. 8 nota 'oöa-
ian temin edilebilir Şartname bedellerimin ' i ' S E >?-.i«|taVS ı̂t i«Ji v. if.a?e konusu 
jelirtilerek M a l MüdüîİJk«srî veya :D».r>;röar: «t "'.t- jatıris*.** rf.'ınnn moter 
•uz aslının ve posta pulenıta .ş^ı h;;;i--%v >-.•"(.;,' jie '.artîiun-' Kenöf-Hlif-, 

4 — Yukarıda gusterHer, K-tsUecu •'iCTU.!!** m İS/'.'S' i's*Ş£ günü 
ııesai saati sonuna kadar mşmım&a bu.:.a#».k Ö-.HÎ».;*.. iutoşjv -v t miiıdı. bu-
unacaklardır. B u belgeyi alıp aımadık;-: ¿3* û̂v.< '.\*83 te.tii.lwVt« snttuVn dğifneM-
irler. 

5 — İhaleye iştirak bölgesi bi&vAk FHT. s.-y.:' <n.{kvÂ*tir*: 
a) Atölye perecnü vt vskau* pe's-sr*...» i,.}.̂ .?'*-». 
b) Atölye teçhuuı ve twgsfe 
c) Bankalarda» aLnm-s asalı rsfeva ıw*ta"i* 1 

d) Sanayi Odası Kapas*ıe r t.t«ir«E<j» rsı- >-t:y«t ntt-r-âcu uıdftctl w ati (ge-
erl ik süresi dolmamış olacak), 

e) Varsa T S E . ttyguni&t fol^-tCrÂ tA-.&yeş.-.kK-.'-jı,-
f) Satıra firma hu da ihaleye iştirak ;-debi*i.r;,ıv\ t sn;t}>, •jo&fet.ç* ;fi\'tymıx. yet» 

ili satıcısı olduğunu tevsik eden b*ig*y: v& yn i « ' -Hİu t*l;yi >•:•?.-; tma»s».<.t fırmsya «it 
eîgeleri dilekçelerine ekltyerek j&alet-j .5.^:r«k : « : t*î i .-rmsUr *cir. ı>aşf»mdA b«lu-
acaktır. Y S E iştirak belgesi aiımk 'z-'. mıir-îmat böc*. if5t.»ı.,'iı».rm '.*.% yarlerini gö-
•î>ek karar vermek İtamona «ahlptff, ;'-ıir-tt. u-îe-f: î-üitk-.'-.''* ihaleye gi-
mez. 

6 — İsteklilerin şartnamede i-î" « t : : . . v t s * : H ' . ı • >- l : ' - » n t<l |re^.r: tominai veya 
akbuzlarmı koymak sureti İle haıj' ,byı ,c*kl«r' tefeîH r.u-JT.ipl.-.-a*: «hH^den bir saat 
»veline kadar makbuz mukabili:;rt? Komisımt» B^ş^at»»'^!»?» ic«':m f i n e l e r i şarttır. 
Jat 10, No. 7). 

7 — Postadaki gbcıkmeierk- u i ;p « f ic ykii-niaA r,*k ! l f ' ftfc kabul edUmiyeceği 
m olunur. / 3 -ı 

http://te.tii.lwVt%c2%ab
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Bursa Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesenin Bursa Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki yerleşim saha
sında 1. keşif 1983 Birim Fiyatlarıyla 230.000.000,— TL. olan Müesese İdare ve Eği
tim Bloğu ile Sosyal Hizmetler Binası İnşaatı işi İS Kasım 1984 tarihinde bitirilmek 
üzere Kapalı Zarf usulü ile Eksiltmeye ç ı ka r ı lm ı ş t ı r Bu işin geçici teminatı: 
0.900.000,--- TL. dir. 

2 — Eksiltme 5 Nisan 1983 Salı gunu saat 15.00'de Müessesemizin «Fevzi Çak
mak Cad. No : 72 Bursa» adresindeki binasında bu iş için kurulan ihale Komis
yonunca yapılacaktır, 

3 — Bu işe ait ihale dosyası örneği: 
a) BLİ Müessesesi - Bursa adresinde İnşaat Şubesi Müdürlüğü, 
b) İstanbul - Beyoğlu Odakule Han'daki TKİ Satmalına Müdürlüğü, 
c) «TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrum - Ankara» adresinde İnşaat Dairesi, 

Başkanlığı, 
d) GLİ İzmir İrtibat Bürosu «1487. Sokak 17/3 Alsancak» Şefliğinde görüle

bilir. 
İhaleye katılmak istıyenler şartname ve keşif özetini Müessese Veznesine 

5.000,— TL. yatırmak suretiyle, İnşaat Şubesinden temin edebilirler. Bu makbuz 
Yeterlik belgesi için verilecek dilekçeye eklenecektir. 

4 — Eksiltmeye girecek olanların: 
A) Kanuni konutu bulunması, 
B) Kapalı Zarf Usulü ile İhaleye Katılma Şartnamesinin 7. maddesindeki 

geçici teminatı vermesi, 
C) Bu iş için BLİ Müessesesinde kurulmuş olan ihaleye Katılma Belgeleri 

Komisyonundan alacakları İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesini ibraz etmesi, bu 
iş için en geç 30 Mart 1983 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Bayındırlık Bakan
lığı Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği gereğince hazır
layacakları : 

a) Yapı Araçları bildirisini, 
b) Teknik Personel Bildirisini, 
c) öncelikle son ik i yılda bitirilmiş ve dilekçesinin veriliş tarihinde adına 

taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan Taahhüt 
Bildirisini, 

d) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi İmkanlarını açıklayan Mai l Durum 
Bildirisini, 

e) Bayındırlık Bakanlığından alınmış B Grubundan 230 Milyon T L lik Mü
teahhitlik Karnesinin aslı ve örneği (karne değerlendirilmesinde Bayındırlık Ba
kanlığının yıllara ait katsayıları uygulanacaktır.) 

f) İ ş in keşif bedeli kadar bir işi taahhüt suretiyle veya Şantiye Şefi veya 
Kontrollük sıfatiyle bitirip en az geçici kabulünü yaptırdığına dair belgeyi (Bayın
dırlık Bakanlığının yıllara ait katsayıları uygulanacaktır). 

g) İhale konusu işlere ait BLİ Müessesesi Müdürlüğünden alınacak İşyeri 
görme belgesini dilekçelerine ekleyerek bu iş için kurulmuş olan İhaleye Katılma 
Belgeleri Komisyonundan İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesini 1 Nisan 1983 Cuma 
günü saat 17.00'ye kadar almaları, 

D) Ticaret Odası Vesikasını ibraz etmesi, 
E) İsteklilerin gerçek kişi veya tüzel kişi olması (özel ve tescil edilmemiş 

ortaklıklar kabul edilmez), 
F) İstekli bir ortaklık olduğu taktirde, 
a) İstekli bir ortaklık olduğu taktirde İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair bir 
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resmi ma.ir«mH-uı ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir 
ve bu eksiltmenin ilân gününden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, 

b) Ortaklığın sirkülerini veya ortaklık adına tekliflerde bulunacak kimsele
rin bu ortağın vekili olduğunu gösterir noterce onanlı vekâletname ibraz etmesi, 

5 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4146/1-1 

•m ' 
Ankara Belediye Başkanlığından: 

1 — Yeni Toptancı Hal, ' Cam, Kanalet, Kantar ve Saha Aydınlatma inşaatı 
işi 2490 sayılı yasanın 31. nci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Bu işin 1. nci keşif bedeli 40.000.000.— TL. (Kırkmilyon lira) dır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediyesi Encümeni ihale komisyonu Başkanlığında 

8/4/1983 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kapalı zarf usulü eksiltme şart

namesinin 5. nci maddesi ile, 
a) 1.200.000.— TL. (Birmilyon lkiyüz bin lira) geçici teminatını, 
b) 1983 Yılı Ticaret Odası Belgesini, 
c) Müracat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, 
c) 1 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları eh az işin keşif bedeli 

kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi, 
c) 2 — Teknik personel, makina, teçhizat ve taahhüt beyanamesini, 
c) 3 — Sermaye ve kredi imkanlarını bildirir mali durum bildirisi İle 

3.500.000.— TL. (Üçmilyon Beşyüzbin) İlk (Nakit ve serbest mevduat toplamı) 
Banka Referans mektubunu ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komis
yonundan alacakları yeterlik belgesini zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını 8/4/1983 Cuma günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Bu işe ait keşif ve şartnameler; Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlü
ğü Yapı Şubesinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

7 — Yeterlik Belgesi için son müracaat 6/4/1983 Çarşamba günü saat 17.00'ye 
kadar Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracatlar ve Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
4089/1-1 

— — — — — — 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden •. 

4300 ADET İZOLATÖR İMÂL ETTİRİLECEKTİR. 
1 — Kurumumuz ihtiyacı için değişik cins 4300 adet İzolatör imâl ettirile

cektir. 
2 — Bu işe ait şartname ve resimler; 
TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No : 3 Yenişehir/Ankara 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe karşılığında temin edilebilir. (Ku
rumumuzla daha önce iş münasebeti olmayan firmalar Ticaret ve Sanayi Odası 
sicil kayıt sureti, çalıştıkları bankaları, konu ile ilgili referanslarını ve varsa ta
nıtıcı katalog v.s. vereceklerdir.) 

3 — Son teklif verme tarihi 7/4/1983 günü saat 14.00'e kadar olup gelen 
teklifler aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığında (Hanımeli 
Sok. 9) alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
4141 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden: 
BURSA 

1 — Aşağıda keşif bedeli, kati teminatı, İhale günü ve saati ile müracaat son 
günü yazılı işm eksiltmesi 2490 sayılı Kanunun 43. maddesine müsteniden (Açık ek' 
silime» Pazarlık usulü ile ihaleye kokmuştur. 

2 — Eksiltme dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğü. İstanbul'da Karayolları 1. Bölge 
Muduriuğu Malzeme Amirliği, İzmir'de Karayolları 2. Bölge Mudurluğu, Malzeme 
Amirliği ile Bursa'da Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görü
lebilir. 

— Eksiltmeye girebilmek için : İsteklilerin, kanuni ikametgâha, 1983 yılma 
ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesine, şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihi olan 
21/3/1983 den sonra alınmış hali faaliyet belgesine ve Bölge Müdürlüğümüzden alına
cak yeterlik belgesine sahip olmaları ve usulüne uygun aşağıda yazılı iş için hizasında 
gösterilen miktarda kati teminat vermeleri (Teminat mektup olarak veriliyorsa, bu 
mektupların süresiz olması) lazımdır. 

4 —- Yeterlik belgesi alabilmek için : İsteklilerin en geç aşağıda yazılı iş için 
tesbıt edilmiş olan müracaat son günü saat 16.30'a kadar (örneği İdari İşler Amirl i
ğinde ve İhale Dosyasında mevcut) bir dilekçe ile Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (Müracaatta, Genel evrak kaydı tarihi geçerlidir.) 

Dilekçelerine : 
a) Aşağıdaki yazılı iş için en az keşif bedeli kadar (B) gurubundan müteah

hitlik karnesinin aslı ve noterden 1983 yılı tasdikli örneğini veya bu işin cins ve öne
minde, en az bir defada keşif bedelinin yarısı kadar bir iş yaptığım belirtir resmi tas
dikli belgelerini ve noterden 1983 yılı tasdikli örneklerini, (İş bitirme belgelerinin son 
ıkı yıl içersinde bitirilmiş işlere ait olmaları). 

b) Yapı araçları bildirisini, (örnek : 1; işlerin özel fenni şartnamesinde yazıh : 
saatlik kapasitesi (1") lik agrega kırdığına göre 50 mVsaatten az olmamak üzere ik i 
çift (Pnrrser + Sekonder) 90 hk konkasör, 2 adet (Konkasör grubunu çalıştıracak ka
pasitede) asgari 160 KWA lık jeneratör, 1 adet 1 1/2 yd 3 iük paletli ve 1 adet 1 1/2 
yd 3 lük lastik tekerlekli yükleyici, asgari 6 adet 7 ton kapasiteli damperli kamyon, 
1 adet (0,800 - 2,400 mVm. lik( figüre tanzim makinasına ilaveten bu işin yapılması 
için lüzumlu yardımcı araç, gereç ve makinalarının kendilerine ait olduğunu belirtir 
fatura ve Trafik Ruhsatnamelerinin noterden 1983 yılında tasdikli fotokopilerini veya 
bu araç. gereç ve makinaların kiralanacağına dair noterlikçe 1983 yılında tanzim edil
miş olan kira sözleşmelerini «Kiralanacak makinamn kiraya veren şahsa ait olduğunu 
gösterir noterden 1983 yılında tasdikli fatura ve trafik ruhsatname fotokopilerinin 
noter belgesine eklenmesi» ve ilaveten yılı içinde noterden tasdikli (1983 yılı için ge
çerli) envanter ve bilançosu Ue Demirbaş ve Amortisman kayıtlarının bildiriye eklen
mesi şarttır. Bu makinaların bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bil
diride gösterilecektir. 

c) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkânlarını açıklanan mali durum bil
dirisini (örnek : 2/a ilk ilân tarihinden sonra alınacak olan banka mektubunu, ör
nek : 2/b) 

d) Teknik personel bildirisini, (örnek : 3; işin Şantiye Şefliğini ve fanni me
suliyetini deruhte edecek teknik bir elamanın diplomasının noterden 1983 yılı tasdikli 
örneği ile bu iş için noterden ilk ilân tarihinden sonra alınmış taahhütnamesi.) 

e) Taahhüt bildirisini, (örnek : 4; son iki yılda bitirilmiş ve dilekçesinin veriliş 
tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri, tasdikli belgelerle 
açıklamak suretiyle.) 
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f) İsteklilerin; Noterlikçe 1983 yılında tanzim edilmiş, gerçek tek kişi olması 

halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket imza sirkülerini, 
g) istekli adına müracaatta bulunacak kişilerin yetkili olduğuna dair Noter

likçe 1983 yılında tanzim edilmiş vekaletnamesi ile imza sirkülerini, 
h) işyeri görme belgesini, (örnek : 5; Müteahhitlerin işyerini görüp tetkik et

tiklerine dair işin ait olduğu şantiye (Kontrol) veya en yakın Şube Şefi veya vekilleri 
tarafından parafe edilmiş «işyeri görme belgesini Bölge Müdürlüğüne İbraz ederek 
tasdik ettireceklerdir.) 

1) 50,— TL. lık damga pulu ile bir adet fotoğrafım eksiksiz olarak ekleyerek 
bu işin eksiltmesine girmek için «Yeterlik Belgesi» almaları lazımdır. 

5 — Yukarıda (4 b, 4 c, 4 d ve 4 e)'de belirtilen; örnek : 1,2/a, 3 ve 4'ün ve 
müracaat dilekçesinin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. 

6 — Sözleşmeye konacak «işçilerin çalışma şartlarına alt bilgiler ihale dos
yasında mevcuttur. 

7 — isteklilerin eksiltmenin yapılacağı gün ve saatte istenilen belgeler İle bir
likte ihale komisyonu Başkanlığında bulunmaları gereklidir, örneğe uymayan dilek
çeler 1983 yılında noterlikçe tanzim edilmemiş belgeler, fotokopiler, telgraf ile mü
racaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 

Eksiltmeye konulan iş: Balıkesir - Akhisar yolunun km. (66 + 000 - 36 + 000) 
arası için elenmiş çakıllı malzemeden konkasörie kırılmış 2 5 mm. (1") lik temel mal
zemesi ve asfalt mıcırının temini nakil ve figüresi işi, Keşif bedeli: 76.633.901,16 TL., 
Kat i teminatı: 4.598.034,— TL., Tarihi, günü, saati: 25/3/1983 Cuma saat 15.00, 
Belge müracaat son günü : 22/3/1983 Sah. 

NOT : Yukarıda ilân edilen İş 2490 sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca müteahhit 
nam ve hesabına 14/3/1983 tarihinde ihale edilip, talip çıkmadığından yem
den aynı şartlarla ikinci kez ihaleye çıkarılmıştır. 4195/1-1 

•— 

EGO. Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesinden: 

Kuruluşumuzca 260.25 çe 280.25 tipi İkarus Otobüslerine ait, 
1 — 20 Adet Geri Vites dişli halkası (1299.305 2281250.305 006) B. Alman 
2 — 15 Adet Kilometre dişlisi (1299.308.239.1250.308.005) B. Alman 
3 — 12 Adet Şanzuman kutusu (1299.301.611.1269.301.024) B. Alman 
4 — 14 Adet Komple mil (1299.303.295.1268.303 032) B. Alman 
5 — 20 Adet Geri Vites mil i (1299.305.2271250.305.003) B. Alman malzemeleri 

firma nam ve hesabına 31/3/1983 günü saat 10.00'da E.G.O. Genel Müdürlüğünde 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 — İhaleye katılabilmek için 238.461,— TL. ük geçici güvence yatırılacaktır. 
2 — Yurtiçi İdari Şartname E.GO. İşletme Genel Müdürlüğü İkmal İnşaat 

ve Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü Toros Sok. No: 20 Sıhhiye - Ankara 
adresinden 99 - 82/SK. referansı ile ücretsiz temin edilecektir, 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
4 — Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir. 
5 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye katılabilmesi için, 
a) Hüvviyet 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname 
c) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılına ait) 
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılına ait) 

4140/1-1 
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EGO. Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesinden: 

Kurulusumuzca; 
1874 Model 0302 Mercedes-Benz Otobüsleri için, 
550 Adet Yağ Filitre elemanı ENC 320 ML 250 malzemesi firma nam ve he

sabına 1/4/1983 gımu saat 10.00'da E G O Genel Müdürlüğünde pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

1 — İhaleye katılabilmek için 6 725.— TL tutarında geçici güvence yatırıla
caktır 

2 — Yurtiçi İdari Şartname ve Teknik Şartname E G.O. İşletme Müesesesi 
Genel Müdürlüğü İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü 
Toros Sokak No : 20 Sıhhiye - Ankara adresinden 363 - 81/AÇ. dosyası ile ücretsiz 
temin edilebilir. 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
4 — Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir. 
5 — Firma sahiplerinin soz konusu ihaleye katılabilmesi için, 
a) Hıiviyet 
bl Vekil olanlar hüviyet ve vekaletname 
c) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılına ait) 
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılına alt) 

4139 /1-1 

TEK S.S. Güney Marmara Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden: 

1) Müessese Müdürlüğümüzün değişik işletmelerine ait 100.000 abonenin, 
donemler halinde bir yıl sureli elektrik enen isi bedeline ilişkin tahakkuktan, ener
ji satış faturası ve dokum icmalleri kapalı zarf usulü ihale edilerek bilgi işlem 
merkezleri vasıtasıyla yaptırılacaktır. 

21 İhale, Müessese Müdürlüğümüzce personel kadrosu makina kapasitesi, 
tecrübe ve mali imkanlan yeterli görülen firmalar arasında yapılacaktır. Bu ne
denle ihaleye iştirak etmek içm yeterlik belgesi almak isteyen firmalar aşağıda 
belirtilen hususları tam ve kusursuz olarak yerine getireceklerdir. 

2.1) Kanuni ikametgah adreslerini başvuru dilekçelerinde açıkça belirte
ceklerdir 

2 2) İstekliler gerçek veya tüzel kişi olacaklardır, özel veya tescil edilmemiş 
ortaklıklar kabul edilmiyecektir. 

2.3) Duyuru tarihinden sonra isteklilerin sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve Sanayi odasından veya sicil memurluğundan alınmış Ticaret Siciline kayıtlı ve 
halen faaliyette olduğunu gösterir belge 

3 4) Sermaye kredi durumunu açıklayan mali durum bildirgesi. 
2 5) Personel bildirgesi. 
2.6) Firma bilgi işlem makinalarınm karakteristiklerini ve bulunduğu yer

leri gösterir bildirge ile bilgi işlem makinalarınm firmanın kendisine ait olması 
halinde faturalan veya noterden tasdikli fatura suretleri, kiralık olması halinde 
kira mukavelelerini veya noterden tasdikli suretlenni. 

2 7) Bugüne kadar ikmal ethgı ve halen taahudh altında bulunduğu işlerin 
hangi kuruluşlara taahhüt edildiği bu işlere ait keşif badeli ikmal tanhieri ve ya
pılan iş bedellerini tevsik c<b<-[ belgeler 

3) İstekli firmaların bu ilânın Tanemden itibaren (ilân tarihi dahil) 15 
takvim gunu irensinde 'er son saıt U^yp kadar) bir dilekçe ile müracaat ede
rek ihaleye iştirak belgesi istemleri ve ' H . dilekçeye '2) maddede belirtilen bel-



I 
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galeri eklemeleri lazımdır. 1 5 . gunurı Resmi tatil gününe rastlaması halinde son 
gün bu tatil gününü takip eden i lk mesai gündür. 

4) (2) madede istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara iştirak belgesi 
verilmez. 

5) İstekliler müracatlarım TEK. S.S. Güney Marmara Elektrik Dağıtım Mv 
ersesesi Müdürlüğü Fevzi Çakmak Caddesi Parshan Kat : 6 Bursa adresindeki M 
esese Müdürlüğümüz muhaberat servisine yapacaklardır. 

6) Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
7) Muesssese Müdürlüğünüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Bu nedenle 

ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleye iştirak belgesi verip vermemekte serbesttir. 
8) İstekliler ihaleye iştirak belgesi alıp almadıklarını, iştirak belgesi için 

son müracaat gününden itibaren 5 takvim gunu içinde (5) maddede Müessese Mü
dürlüğümüz adresine müracaat ederek öğrenebilirler. 

9) İştirak belgesi verilen istekliler (5 ) maddedeki Müessese Müdürlüğümüz 
adresinden 10.000.— TL. bedel karşılığı İdari ve Teknik şartnameleri temin ede
bileceklerdir. 

10) İhale tarihi şartnamelerde belirtilmiştir. 4287/1-1 

T.E.K. Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğün
den: 

1 — Müessesemizce, 
a) 50 adet dahili tip döküm reçine mesnet izalatörü 30 Kv. tepe kuvveti 

(375 - 500 Kg) 
b) 50 adet dahili tip döküm reçine mesnet izalatörü 30 Kv. tepe kuvveti 

(1000-1250 Kg). 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin 116 - 83 - KÖ referansı ile hazırlıyacakları 

teklifleri en geç 28/3/1983 günü saat 10.00'da Müessesemiz Toros Sokak No. 12 
adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu işin geçici teminatı 18.250,— TL. dır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a) Hüviyet, 
b) Veki l olanlar hüviyet ve vekaletname 
c) Ticaret odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılı) 
d) Sanayici ise Sanayi odasına kayıtlı olma belgesini tekliflerine ekleme

leri gerekmektedir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 

4197 /1-1 . 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünden • 

1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 50 çift kasık çizmesi, 50 adet boy çizmesi, 
12 adet kamping yatağı, 12 adet uyku tulumu ve 50 adet ölçü tulumu kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu üzerinde 9. Km. de Tofaş Servis 
İstasyonu yanında bulunan EİE İdaresi Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığından 
bir dilekçe ile temin edilebilir. 

3 — Enson teklif verme tarihi 7/4/1983 günü saat 14.00'dür. 
4 — Teklifler 8/4/1983 günü saat 10 00'da Makina ve İkmâl Dairesi Başkan

lığı Satınalma Şubesinde komisyon huzurunda açılacaktır. 
5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

4147/2-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

Resmî Gazete Abone le r i i l e İşletme Müdürlüğümüzle temasta 
bulunanların bi lg i ler ine sunu lur . 

İşletme Müdürlüğümüzle iş İlişkisi bulunan tüzel ve özel kişilerin Beamt 
Gazete abone ve ilan ücretleri ile kitap havalelerinde meydana gelecek barışık
lıkları önlemek isin 1/11/1981 tarihinden İtibaren; 

1 — Resmi Gazete'de çıkacak ilan ücretlerinin Ziraat Bankası Dışkapı 
Şubesi - Ankara 640-64 sayılı hesaba. 

2 — İşletmemizin yayınladığı veyahut İşletmemizde satılan her türlü k i 
tap ve yayın ücretinin Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi • Ankara 640-65 sayılı 
hesaba. 

3 — Resmi Gazete abone ücretinin abone parası ise eskiden olduğu gibi 
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 640-37 hesaba. 

Makbuzların yatırılması ve bu yatırmalara ait birer nüshası veyahut foto
kopisinin istek belirtilen bir yazı ekinde işletme Müdürlüğümüze gönderilmesi 
halinde abone işlemi yapılır, veyahut talep edilen kitaplar gönderilir. 

Abone ve istek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete F i h r i s t i 
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