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S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

UZUN MENZİLLİ SINIRLARÖTESİ H A V A KİRLENMESİ SÖZLEŞMESİ 

İşbu Sözleşmenin Tarafları : 
Çevre korunması alanında ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek kararlılığı ile. 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun, özellikle hava kirleti-

cilerinin uzun - menzilli taşınması dahil hava kirliliği alanında, bu tür ilişkileri ve 
işbirliğini güçlendirme faaliyetlerinin öneminin bilinci içinde, 

Avrupa Ekonomik Komisyonunun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
Nihai Senedinin ilgili hükümlerinin çok taraflı uygulanmasına katkısını kabul ede-
rek, 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Senedinin çevre bölümünde, 
hava kirleticilerinin uzun menzilli taşınması dahil, hava kirliliğini ve bunun etki-
lerini denetim altına almak için yapılan işbirliği çağrışma ve sülfür dioksit ile baş-
layarak ve diğer kirleticilere de teşmil edebilecek şekilde hava kirleticilerin uzun 
menzilli taşınmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi için yoğun bir uluslararası 
işbirliği programının geliştirilmesine yapılan atfın bilinci ile, 

Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Deklarasyonunun ilgili hüküm-
lerini ve özellikle. Birleşmiş Milletler Yasasının ve uluslararası hukukun prensiple-
r i ile uyum içinde, Devletlerin kendi çevre politikalarına uygun olarak kendi kay-
naklarını işletmek üzere mutlak hakla sahip olduğuna ve kendi yetki ve kontrol 
alanları içindeki faaliyetlerinin diğer devletlerin çevre sahasına veya milli yetki 
sınırları ötesindeki bölgeye zarar vermemesini sağlamak sorumluluğunda bulun-
duğuna dair ortak inancın dile getirildiği 21. ilkeyi dikkate alarak, 

Sınırlarötesi hava kirliliği dahil, hava kirliliğinin kısa ve uzun dönemde 
muhtemel ters etkilerinin mevcudiyetini kabul ederek. 

Bölgede hava kirleticilerinin emisyonu düzeyindeki artışın sözkonusu ters et-
kileri artırabileceğinden kaygı duyarak. 

Hava kirleticilerin uzun menzilli taşınmalarının doğuracağı sonuçların araş-
tırılması ve belirlenen sorunların çözümlenmesi gereğini kabul ederek, 

Bilgi değişimi, istişare, araştırma ve izleme yolları ile uygun milli politika 
geliştirmek üzere etken uluslararası işbirliğini takviye etmek ve hava kirleticilerin 
uzun menzilli taşınmaları dahil hava kirliliği ile mücadele için ulusal eylemleri ko-
ordine etmek hususundaki arzularını teyid ederek. 

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır : 

TANIMLAR : 
Madde 1 — İşbu sözleşmenin amaçlan için: 
a) «Hava Kirlenmesi», insanoğlu tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak insan sağlığını tehlikeye sokan canlı kaynaklara ve ekosistemlere ve maddi 
varlığa zarar verici ve güzelliklerin ve çevrenin diğer yasal kullanımını tehlikeye 
düşürücü veya bunlara mani olucu zararlı etkilere sahip maddelerin veya enerji-
nin havaya dahil edilmesi anlamına gelmektedir ve «hava kirleticileri» bu çerçeve-
de yorumlanacaktır. 

b) «Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirlenmesi» fiziki kaynağı tamamen 
ya da kısmen bir Devletin ulusal egemenliği altındaki alanda bulunan ve ferdi 
emisyon kaynakları veya kaynak gruplarının katkılarının genel olarak ayırdedil-
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mesinin mümkün olmadığı bir mesafeden bir diğer Devletin ulusal egemenliği 
altındaki alanda ters etkileri olan hava kirlenmesidir. 

TEMEL İLKELER : 
Madde 2 — Akit Taraflar gerçekleri ve ilgili sorunları gozününde tutarak, 

insanı ve çevresini hava kirliliğine karşı korumaya kararlıdırlar ve uzun menzilli 
sınırlar ar ası hava kirliliği dahil hava kirliliğini sınırlandırmaya ve mümkün ol-
duğu ölçüde tedricen azaltmaya çaba göstereceklerdir. 

Madde 3 — Akit Taraflar, işbu Sözleşmenin çerçevesi dahilinde, bilgi değişi-
mi, istişare, araştırma ve izleme yollan ile ulusal ve uluslararası düzeyde şimdiye 
kadar harcanmış çabalan dikkate alarak, hava kirleticilerin neşrine karşı bir savaş 
yöntemi olarak kullanılabilecek politika ve stratejileri gereksiz yere gecikmeksizin 
geliştireceklerdir. 

Madde 4 — Akit Taraflar, ters etkileri olabilen hava kirleticilerin neşri ile 
mümkün olan ölçüde savaşmaya yönelik böylece uzun menzilli sınırlarötesi hava 
kirliliği dahil hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunan politikaları, bilimsel 
araştırmaları ve teknik önlemleri hakkında bilgi değişiminde bulunacak ve bun-
ları gözden geçireceklerdir. 

Madde 5 — Bir tarafta, uzun menzilli hava kirliliğinden gerçekten etkilenen 
veya bunun önemli ölçüdeki tehlikesine maruz kalan Akit Taraflar, diğer tarafta, 
kendi ülkesinde yürütülen veya düşünülen faaliyetlerle ilgili olarak uzun menzilli 
hava kirliliğinin ortaya çıkmasına veya çıkabilmesine kendi yetki alanı içinde ve 
buna bağlı olarak önemli ölçüde katkıda bulunan Akif Taraflar arasında erken 
bir aşamada istişareler yapılacaktır. 

H A V A KALİTE İDARESİ : 
Madde 6 — 2. ve 5. maddeleri, devam eden araştırma, bilgi değişimi, gözetle 

me ve bunların sonucunu, yerel ve diğer çabaların maliyetini ve etkisini gözönünde 
tutarak, her Akit Taraf, özellikle yeni veya yeniden inşa edilmiş tesislerden neşet 
eden hava kirliliği ile mücadele etmek için, hava kalite idaresi sistemi dahil, özel-
likle ekonomik bakımdan uygun düşük ve atıksız teknoloji olmak üzere, dengeli 
kalkınma ile uyum içinde denetim önlemleri dahil olmak üzere en iyi politika ve 
stratejileri geliştirmeyi taahhüt eder. 

ARAŞTIRMA V E GELİŞTİRME : 
Madde 7 — Akit Taraflar, gereksinmelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen 

hususlarda araştırma ve/veya geliştirme çalışmalarının yürütülmesini başlatacak 
ve bu konularda işbirliği yapacaklardır. 

a) Teknik ve ekonomik yapılabilirlik ve çevresel sonuçlar dahil, kükürt bi-
leşimleri ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin dağılmasını azaltmak için mevcut 
ve düşünülen teknolojiler, 

b) Hava kirleticilerin dağılım oranı ve çevredeki yoğunluklarım izlemek 
ve ölçmek için enstrümentasyon ve diğer teknikler, 

c) Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirleticilerinin aktarılmasının daha iyi 
anlaşılması için geliştirilmiş modeller, 

d) Çevreyi korumak için hazırlanmış doz/etki ilişkileri için bilimsel bir 
temel oluşturmak üzere, tarım, ormancılık, malzeme, su ve diğer doğal ekosistem 
ve görünürlük dahil kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri, 

e) Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğinin azaltılması dahil çevre 
ile ilgili amaçlara ulaşmak için alternatif önlemlerin ekonomik, sosyal ve çevre-
sel değerlendirilmesi, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 



Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 23 Mart 1983 — Sayı : 17996 

f) Kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı hava kirleticileri tarafından mey 
dana gelen hava kirliliğinin çevresel yönleriyle ilgili öğretim ve eğitim program-
ları. 

BİLGİ DEĞİŞİMİ : 
Madde 8 - Akit Taraflar, 10. maddede atıfta bulunulan Yürütme Kurulu 

çerçevesinde ve karşılıklı olarak, kendi çıkartan için, aşağıdaki hususlarda mev-
cut bilgilerin değişimini yapacaklardır : 

a) Üzerinde anlaşılacak zaman birimlerinde sülfür dioksitle başlayan, 
mutabık kalınmış ölçüde grid - birimlerden gelen mutabık kalınmış hava kirletici-
leri; veya sülfür dioksitle başlayan, ulusal sınırlardan mutabık kalınmış mesafe 
ve zaman birimlerinde geçen mutabık kalınmış hava kirleticilerinin akımları, 

b) Ulusal politikalannda ve genel sanayi gelişmelerindekl belli başlı de-
ğişiklikler ve bunlann uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğinde önemli ölçüde 
değişiklik meydana getirebilecek potansiyel etkileri, 

c) Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliği ile ilgili hava kirliliğinin azal-
tılması için kontrol teknolojisi, 

d) Kükürt bileşiklerinin ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin ulusal 
düzeyde emisyon kontrolünün tasarlanmış mahiyeti, 

e) Aktarma sırasındaki işlemlerle ilgili meteorolojik ve fizikokimyasal ve-
riler, 

f) Uzun menzilli sınırlarötesi hava kirliliğinin etkilerine ilişkin fiziki, k im-
yasal ve biyolojik veriler ve bu veriler ışığında uzun menzilli sınırlarötesi hava 
kirliliğine bağlanabilecek hasarın sınırı, (1) 

g) Kükürt bileşikleri ve diğer belli başlı hava kirleticilerinin kontrolü için 
ulusal, alt bölgesel ve bölgesel politika ve stratejiler. 

A V R U P A ' D A H A V A KİRLETİCİLERİNİN U Z U N MENZİLLİ AKTARILMA-
LARININ GÖZETLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ PROGRA-
MININ U Y G U L A N M A S I V E D A H A D A GELİŞTİRİLMESİ : 

Madde 9 — Akit Taraflar, mevcut «Avrupa'da hava kirleticilerin uzun men-
zil l i ak tanlmalannın izlenmesi ve değerlendirilmesi için işbirliği programı» nın 
(bundan böyle EMEP denilecektir) uygulanması gereğini vurgularlar ve bu prog-
ramın daha da geliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususları özellikle belir-
tirler : 

a) İlk adım olarak sülfür dioksit ve ilgili maddelerinin izlenmesine dayan-
dınlmış olan EMEP'e katılma ve bunun uygulanması konusunda Akit Tarafların 
istekliliği, 

b) Mümkün olan hallerde izleme için kararlaştınlabilir ve standardize iş-
lemler kullanılmasının gereği, 

c) İzleme programını ulusal ve uluslararası programlar çerçevesinde oturt-
ma arzusu. İzleme istasyonlannın kurulması ve veri toplama, izleme istasyonla-
rının yer aldığı ülkenin ulusal yetkisi dahilinde yürütülecektir. 

d) Mevcut ulusal, alt - bölgesel, bölgesel ve diğer uluslararası programları 
gözönünde tutarak ve bunları esas alan, işbirliğine dayalı çevresel izleme prog-
ramı için bir çerçeve oluşturma arzusu, 

e) Sülfür dioksitle başlayan mutabık kalınmış grid birimlerinden gelen, 
mutabık kaimmiş hava kirleticilerinin veya sülfür dioksitle başlayan ulusal sınır-
lardan mutabık kalınmış mesafe ve zaman birimlerinde geçen hava kirleticilerinin 

(1) İşbu Sözleşme hasarla ilgili Devlet mesuliyeti kuralını ihtiva etmemektedir. 
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akımlarının mutabık kalınacak zamanlarda emisyon datası değişimi gereksinmesi 
akımları tespit için kullanılan ve her grid - biriminin emisyonuna dayanan hava 
kirleticilerinin aktan İmasını tespit için kullanılan model de dahil olmak üzere, 
yöntem ve modeller geliştirmek amacı ile kullanılır hale getirilecek ve periodik 
olarak yeriden gözden geçirilecektir. 

f) Sülfür dioksitten başlamak üzere kararlaşt ınlan hava kirleticilerinin 
toplam emisyonu üzerindeki ulusal verilerin değişimi ve belli aralıklarla bunla-
n n yenilenmesinin devamı hususundaki isteklilikleri, 

g) Aktarma anındaki işlemlerle ilgili meteorolojik ve fiziki-kimyasal veri-
leri sağlama gereksinmesi, 

h) Su, toprak ve nebatat gibi diğer araçların içindeki kimyasal bileşim-
leri izleme ve sağlık ve çevre üzerinde etkileri olan benzer izleme programım 
kaydetme gereksinmesi, 

i) Denetim ve nezaret amaçlan için uygulanabilir hale getirmek maksa-
dıyla ulusal EMEP ağının genişletilmesi isteği. 

YÜRÜTME K U R U L U : 
Madde 10 — 1. Çevresel sorunlarda A E K Hükümetlerinin Kıdemli Müşa-

virleri çerçevesinde, Akit Tarafların temsilcileri işbu Sözleşmenin Yürütme Kuru-
lunu oluşturacaklar ve yılda en az bir defa toplanacaklardır. 

2. Yürütme Kurulu, 
a) İşbu Sözleşmenin uygulanmasını gözden geçirecek, 
b) İşbu Sözleşmenin uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin hususlan dik-

kate almak ve bu amaçla uygun inceleme ve diğer dokümanlan hazırlamak ve 
Yürütme Kurulu tarafından ele alınmak üzere tavsiyelerde bulunmakla görevli 
çalışma gruplan kuracak, 

c) İşbu Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde uygun olabilecek diğer işlev-
leri yerine getirecektir. 

3. Yürütme Kurulu, çalışma organını EMEP'in özellikle data toplanması 
ve bilimsel işbirliği ile i lgil i olarak mevcut Sözleşmenin uygulanmasında rol a l 
maşım sağlamak için kullanacaktır. 

4. Yürütme Kurulu, görevlerini yerine getirirken, uygun görüldüğü tak-
dirde, diğer ilgili uluslararası kurul uşlanndan sağlanan bilgileri de kullanacaktır. 

SEKRETARYA : 
Madde 11 — Avrupa Ekonomik Komisyonunun İcra Sekreteri, Yürütme 

Kurulu için, aşağıdaki sekretarya görevlerini yerine getirecektir. 
a) Yürütme Kurulunun toplantılanm düzenlemek ve hazırlamak, 
b) İşbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak alınan raporlan ve diğer 

bilgileri Akit Taraflara aktarmak, 
c) Yürütme Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek. 
SÖZLEŞMEYE GETİRİLECEK DEĞİŞİKLİKLER : 
Madde 12 — ı. Herhangi bir Akit Taraf işbu Sözleşmenin değiştirilmesi için 

öneride bulunabilir. 
2. öneri len değişiklik metinleri, bunlan Akit Taraflara iletecek olan Av-

rupa Ekonomik Komisyonunun İcra Sekreterine yazılı olarak verilecektir, öne r i -
lerin Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri tarafından Akit Taraflara dok-
san gün önceden gönderilmiş olması şartıyla, Yürütme Kurulu önerilen değişik-
likleri bir sonraki yıllık toplantısında ele alacaktır. 

3. Mevcut Sözleşme ile i lgil i olarak yapılacak değişiklik Akit Tarafların 
temsilcilerinin oydaşması ile uygulanacak ve kabul eden Akit Taraflann 2/3 ünün 
kabule ilişkin belgeleri muhafazaya tevdi etmelerinden sonraki 90. günde kabul 
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eden Akit Taraflar için yürürlüğe girecektir. Bu şekilde değişiklik herhangi bir 
diğer Akit Tarafın, değişikliği kabulüne ilişkin belgesini tevdi etmesinden sonraki 
90. günde o Akit Taraf için yürürlüğe girecektir. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ : 
Madde 13 — Sözleşmenin yorumu veya uygulanması ile i lgil i olarak işbu 

Sözleşmeye bağıtlı olan Taraflardan ikisi veya daha fazlası arasında bir uyuş-
mazlık çıktığı takdirde, taraflar müzakere veya uyuşmazlığa taraf olanlarca ka-
bul olunabilecek başka herhangi bir uyuşmazlığın çözümü yöntemi ile bir çözüm 
arayacaklardır. 

İMZA : 
Madde 14 — 1. Mevcut Sözleşme Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde 

13 -16 Kasım 1979 tarihlerinde Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye devletlerce 
ve Avrupa Ekonomik Komisyonunda ekonomik ve sosyal meclisin 28 Mart 1947 
tarih ve 36 (IV) sayılı kararın sekizinci paragrafı uyarınca müşavir statüsünde 
olan devletlerce ve Avrupa Ekonomik Komisyonunun üyeleri olan ve mevcut 
Sözleşmenin kapsadığı konulardaki uluslararası anlaşmaların görüşülmesi, sonuç-
landırılması ve uygulanması hususlarında yetki sahibi egemen Devletler tarafın
dan kurulmuş olan bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerince çevre korunması 
için Avrupa Ekonomik Komisyonu çerçevesinde düzenlenen yüksek düzeyli top-
lantı sırasında imzaya açık olacaktır. 

2. Bu tür bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri kendi uzmanlıklarına 
giren konularda, kendi çıkarları açısından, mevcut Sözleşmenin üye devletlerine 
tanıdığı haklardan yararlanabilecekler ve yükümlülüklerini yerine getirecekler-
dir. Bu gibi hallerde, bu örgütlerin üye Devletleri bu tür haklardan yararlan-
maya tek başlarına yetkili değillerdir. 

ONAY, KABUL. TASVİP VE KATILMA : 
Madde 15 — 1. İşbu Sözleşme, onay, kabul veya tasvip edilebilecektir. 
2. İşbu Sözleşme, 14. maddenin 1. paragrafında atıfta bulunulan Devlet veya 

örgütlerin katılmalarına 17 Kasım 1979 tarihinden itibaren açık olacaktır. 
3. Onay, kabul, tasvip veya katılma belgeleri depozitör görevi yapacak 

olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ : 
Madde 16 — 1. İşbu Sözleşme, yirmidördüncü onay. kabul, tasvip veya 

katılma belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı gününde yürürlüğe girecektir. 
2. Yirmidörduncü onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden 

sonra işbu Sözleşmeyi onaylayan, kabul veya tasvip eden yahut buna katılan 
her Aktif Taraf için, Sözleşme, bu Aki t Tarafça onay, kabul, tasvip veya katılma 
belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

ÇEKİLME : 
Madde 17 — Bir Akit Taraf ile ilgili olarak işbu Sözleşmenin yürürlüğe 

girdiği tarihten beş yıl sonra herhangi bir zamanda, bu Akit Taraf depozitörü 
yazılı olarak ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşmeden çekilebilir. Bu tür bir çe-
kilme, ihbarın depozitör tarafından alınmasından sonraki doksanıncı günde yü-
rürlüğe girecektir. 

GEÇERLİ METİNLER 
Madde 18 — İngilizce, Fransızca ve Rusça metinleri eşit derecede geçerli 

olan işbu Sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Sekreterine tevdi olunacaktır. 
Yukarıdaki hususları teyiden aşağıda imzası olan ve gerektiği şekilde yet-

k i l i kılınmış olan üyeler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Cenevre'de, onüç Kasım blndokuzyüz yetmişdokuz tarihinde yapılmıştır. 
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CONVENTION O N LONG - R A N G E 
TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION 

CONVENTION O N L O N G - R A N G E TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION 

The parties to the present convention, 
Determined to promote relations and co-operation in the field of environ-

menta) protection, 
Aware of the significance of the activities of the United Nations Economic 

Commiasion for Europe in strengthening such relations and co-operation, par-
ticularly in the field of air pollution including long - range transport of air pollu-
tants, 

Recognizing the contribution of the Economic Commission for Europe to the 
multilateral implementation of the pertinent provisions of the Final Act of the 
Conference on Security and Co-operation in Europe, 

Cognizant of the references in the chapter on environment of the Final Act 
of the Conference on Security and Co-operation in Europe calling for co-operation 
to control air pollution and its effects, including long-range transport of air pol-
lutants, and to the development through international co-operation of an exten-
sive programme for the monitoring and evaluation of long-range transport of air 
pollutants, starting vrith sulphur dioxide and with possible extension to other 
pollutants, 

Considering the pertinent provisions of the Declaration of the United Nati-
ons Conference on the Human Enironment, and in particular principle 21, which 
expresses the common conviction that States have, in accordance with the Char-
ter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign 
right to exploit their own resources pursuânt to their ovvn environmental policies, 
and the responsibility to ensure that activities vvithin their jurisdiction of control 
do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the 
limits of national jurisdiction, 

Recognizing the existence of possible adverse effects, in the short and long 
term, of air pollution including transboundary air pollution, 

Concerned that a rise in the level of emissions of air pollutants vvithin 
the region as forecast may increase such adverse effects, 

Recognizing the need to study the implications of the long-range transport 
of air pollutants and the need to seek solutions for the probleme ldentified, 

Affirming their vvillingness to reinforce active international co-operation 
to develop appropriate national policies and by means of exchange of informa-
tion, consultation, research and monitoring, to co-ordinate national action for 
combating air pollution including long-range transboundary air pollution, 

Have agreed as follovvs : 

DEFINITIONS 
Article 1 

For the purposes of the present Convention : 
(a) «air pollution» means the introduction by man, directly or indirectly, 

of substances or energy into the air resulting in deleterious effects of such a 
nature as to endanger human health, harm living resources and ecosystems 
and material property and impair or interfere vvith amenities and other 
legitimate uses of the environment, and «air pollutants» shall be construed 
accordingly; 

Yûrfıtme v* İdare Bolümü Say ta - T 



Sayfa : 8 RESMİ G A Z E T E 23 Mart 1983 — Sayı : 17998 

(b) «long-range transboundary air pollution» means air pollution vvhose 
physical origin is situated tvholly or in part vvithin the area under the national 
jurisdiction of one Satate and vvhich has adverse effects in the area under the 
jurisdiction of another State at such a distance that it is not generally possible 
to distinguish the contribution of individual emmission sources or groups of 
sources. 

FUNDMENTAL PRINCIPLES 
Article 2 

The Contracting Parties, taking due account of the facts and problems 
involved, are determined to protect man and his environment against air pollution 
and shall endeavour to limit and. as far as possible, gradually reduce and prevent 
air pollution including long-range transboundary air pollution. 

Article 3 
The Contracting Parties, vvithin the framevvork of the present Convention, 

shall by means of exchanges of information, consultation, research and monito
ring, develop vvlthout undue delay policies and strategies vvhich shall serve as 
a means of combating the discharge of air pollutants, taking into account efforts 
already made at national and international levels. 

Article 4 
The Contracting Parties shall exchange information on and revievv their po-

licies, scientific activities and technical measures aimed at combating, as far as 
possible, the discharge of air pollutans vvhich may have adverse effects, thereby 
contributing to the reduction of air pollution including long-range transboundary 
air pollution. 

Article 5 
Consultations shall be held, upon request, at an early stage betvveen, on the one 

hand, Contracting Parties vvhich are actually affected by or exposed to a significant 
risk of long-range transboundary air pollution and. on the other hand, Contracting 
Parties vvithin vvhich and subject to vvhose jurisdiction a significant contribution 
to long-range transboundary air pollution originates, or could originatein 
connection vvith activities carried on or contemplated therein. 

AIR QUALITY M A N A G E M E N T 
Article 6 

Taking into account articles 2 to S, the ongoing research, exchange of infor-
mation and monitoring and the results thereof, the cost and effectiveness of local 
and other remedies and, in order to combat air pollution, in particular that ori-
ginating from new or rebuilt installations, each Contracting Party undertakes to 
develop the best policies and strategies including air quality management systems 
and, as part of them, control measures compatible vvith balanced development, in 
particular by using the best available technology vvhich ise economically feasible 
and low- and non-vvaste teshnology. 

RESEARCH A N D DEVELOPMENT 
Article 7 

The Contracting Parties, as appropriate to their needs, shall initiate and 
co-operate in the conduct of research into and/or development of: 

(a) existing and proposed technologies for reducing emissions of sulphur 
compounds and other majör air pollutants, including technical and economic 
feasibülty, and environmental consequences; 

Yûrütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8 



23 Mart 1983 — Sayı : 17996 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 9 

(b) instrumentation and other techniqu.es for monitoring and measuring 
emission rates and ambient concentrations of air pollutants; 

(c) improved models for a better understanding of the transmission of 
long-range transboundary air pollutants; 

(d) the effects of sulphur compounds and other major air pollutants on 
human health and the environment, including agriculture, forestry, materials, 
aquatic and other natural ecosystems and visibility, vvith a vievv to establishing a 
scientific basis for dose/effect relationships designed to protect the environment; 

(e) the economic, social and environmental assessment of alternative 
measures for attaining environmental objectives including the reduction of long-
range transboundary air pollution; 

(f) education and training programmes related to the environmental 
aspects of pollution by sulphur compounds and other major air pollutants. 

E X C H A N G E OF INFORMATION 
Article 8 

The Contracting Parties, vvithin the framevvork of the Executive Body refer-
red to in article 10 and bilaterally, shall, in their common interests, exchange 
available information on : 

(a) data on emissions at periods of time to be agreed upon, of agreed air 
pollutants, starting vvith sulphur dioxide, coming from grid-units of agreed size, 
or on the fluxes of agreed air pollutants, starting vvith sulphur dioxide. across 
national borders, at distances and at periods of time to be agreed upon; 

(b) majör changes in national policies and in general industrial develop-
ment, and their potential impact, vvhich vvould be likely to cause significant 
changes in long-range transboundary air pollution; 

(c) control technologies for reducing air pollution relevant to long-range 
transboundary air pollution; 

(d) the projected cost of the emission control of sulphur compounds and 
other majör air pollutants on a national scale; 

(e) meteorological and physico-chemical data relating to the processes 
during transmission, 

(f) physico-chemical and blological data relating to the effects of long 
range transboundary air pollution and the extent of the damage 1 vvhich these data 
indicate can be attributed to long-range transboundary air pollution; 

(g) national, subregional and regional policies and strategies for the cont-
rol of sulphur compounds and other major air pollutants. 

IMPLEMENTATION A N D FURTHER DEVELOPMENT OF THE CO-OPERATIVE 
PROGRAMME FOR THE MONİTORİNG AND EVALUATION OF THE LONG-

RANGE TRANSMISSION OF AIR POLLUTANTS IN EUROPE 
Article 9 

The Contracting Parties stress the need for the implementation of the 
existing «Co-operative programme for the monitoring and evaluation of the long-
range transmission of air pollutants in Europe» (hereinafter referred to as EMEP) 
and, vvith regard to the further development of this programme, agree to empha-
size : 

(a) the desirability of Contracting Parties joining in and fully implementing 
EMEP vvhich, as a first step, is based on the monitoring of sulphur dioxide and 
related substahces; 

(b) the need to use comparable or standardized procedures for monitoring 
vvhenever possible; 
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(c) the desirability of basing the monitoring programme on the framework 
of both national and international programmes. The establishnıent of monitoring 
stations and the collection of data shall be carried out under the national jurisdic-
tion of the country in vvhich the monitoring stations are located; 

(d) the desirability of establishing a framevvork for a co-operative 
environmental monitoring programme, based on and taking into account present 
and future national, subregional, regional and other international programmes; 

(e) the need to exchange data on emissions at periods of time to be agreed 
upon, of agreed air pollutants, starting vvith sulphur dioxide, coming from grid-
units of agreed size; or on the fluxes of agreed ail pollutants, starting vvith sulphur 
dioxide, across national borders, at distances and at periods of time to be agreed 
upon. The method, including the model, used to determine the fluxes, as well as 
the method, including the model, used to determine the transmission of air pollu 
tants based on the emissions per grid-unit, shall be made available and perio-
dically revievved, in order to improve the methods and the models; 

(f) their vvillıngness to continue the exchange and periodic updating of 
national data on total emissions of agreed air pollutants, starting vvith sulphur 
dioxide; 

[g) the need to provide meteorological and physico-chemical data relating 
to processes during transmission; 

(h) the need to monitor chemical components in other media such as vvater, 
soil and vegetation, as vvell as a similar monitoring programme to record effects 
on health and environment; 

(i) the desirability of extending the national EMEP netvvorks to make them 
operational for control and surveillance purposes. 

EXECUTIVE BODY 
Article 10 

1. The representatives of the Contracting Parties shall. vvithin the frame-
vvork of the Senior Advisers to ECE Governments on Environmental Problems, 
constitute the Executive Body of the present Convention, and shall meet at least 
annually in that capacity. 

2. The Executive Body shall : 
(a) revievv the implementation of the present Convention, 
(b) establish, as appropriate, vvorking groups to consider matters related 

to the implementation and development of the present Convention and to this 
end to prepare appropriate studies and other documentation and to submit recom-
mendations to be considered by the Executive Body; 

(c) fulfil such other functions as may be appropriate under the provisions 
of the present Convention. 

3. The Executive Body shall utilize the Steering Body for the EMEP to 
play an integral part in the operation of the present Convention. in particular 
vvith regard to data collection and scientific co-operation. 

4. The Executive Body, in discharging its functions, shall, vvhen it deems 
appropriate, also make use of information from other relevant international 
organizations. 

SECRETARIAT 
Article 11 

The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall carry 
out, for the Executive Body, the follovving secretariat functions : 
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(a) to convene and prepare the meetings of the Executive Body; 
(b) to transmit to the Contracting Parties reports and other information. 

recevied in accordance vvith the provisions of the present Convention; 
(r) to discharge the functions assigned by the Executive Body. 

AMENDMENTS TO THE CONVENTION 

Article 12 
1. Any Contracting Party may propose amendments to the present Conven-

tion. 
2. The text of proposed amendments shall be submitted in vvriting to the 

Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall communi-
cate them to ali Contracting Parties. The Executive Body shall discuss proposed 
amendments at its next annual meeting provided that such proposals have been 
eirculated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to 
the Contracting Parties at least ninety days in advance. 

3. A n amendment to the present Convention shall be adopted by consensus 
of the representatives of the Contracting Parties, and shall enter into force for 
the Contracting Parties vvhich have accepted it on the ninetieth day after the 
date on vvhich tvvo-thirds of the Contracting Parties have deposited their instru-
ments of acceptance vvith the depositary. Thereafter, the amendment shall enter 
into force for any other Contracting Party on the ninetieth day after the date 
on vvhich that Contracting Party deposits its instrument of acceptance of the 
amendment. 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

Article 13 
If a dispute arises betvveen two or more Contracting Parties to the present 

Convention as to the interpretation or application of the Convention, they shall 
seek a solution by negotiation or by any other method of dispute settlement 
acceptable to the parties to the dispute. 

SIGNATURE 

Article 14 

1. The present Convention shall be open for signature at the United Nations 
Office at Geneva from 13 to 16 November 1979 on the occasion of the High-level 
Meeting vvithin the framevvork of the Economic Commission for Europe on the 
Protection of the Environment, by the member States of the Economic Commission 
for Europe as vvell as States having consultative status vvith the Economic Commis-
sion for Europe, pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resa-
lution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organiza-
tions, constituted by sovereign States members of the Economic Commission for 
Europe, vvhich have competence in respect of the negotiation, conclusion and 
application of international agreements in matters covered by the present Con-
vention. 

2. In matters vvithin their competence, such regional economic integration 
organizations shall, on their ovvn behalf, exercise the rights and fulfil the respon-
sibilities vvhich the present Convention attributes to their member States. In such 
cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise 
such rights individually. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa -11 



Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 23 Mart 1983 — Sayı : 17996 

RATİFİCATİON, ACCEPTANCE, APPROVAL A N D ACCESSION 
Article 15 

1. The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or 
approval. 

2. The present Convention shall be open for accession as from 17 November 
1979 by the States and organizations referred to in article 14, paragraph 1. 

3. The Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall 
be deposited vvith the Secretary-General of the United Nations, vvho vvill perform 
the functions of the depositary. 

ENTRY İNTO FORCE 
Article 16 

1. The present Convention shall enter into force on the ninetieth day after the 
date of deposit of the tvventy-fourth instrument of ratification, acceptance, appr-
val or accession. 

2. For each Contracting Party vvhich ratifies, accepts or approves the 
present Convention or accedes thereto after the deposit of the tvventy-fourth inst-
rument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall 
enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such Contracting 
Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

WTTHDRAWAL 
Article 17 

At any time after five years from the date on vvhich the present Convention 
has come into force vvith respect to a Contracting Party, that Contracting Party 
may vvithdravv from the Convention by giving vvritten notification to the deposi
tary. Any such vvithdravval shall take effect on the ninetieth day after the date 
of its receipt by the depositary. 

AUTHENTIC TEXTS 
Article 18 

The original of the present Convention, of vvhich the English, French and 
Russian texts are equally authentic, shall be deposited vvith the Secretary-General 
of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, 
have signed the present Convention. 

DONE at Geneva, this thirteenth day of November, one thousand nine 
hundred and seventy-nine. 

Atama Kararları 
Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 83-28800 
1. Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Muavinlerinden 

Vehbi Karabıyık, Hüseyin Çakır, Erol Göker'in 7. derece, Hayri Çulhacı'nın 6. 
derece, Nur Ekesan'ın 7. derece, Yüksel Yetmen'ln 4. derece, Hasan Karabacak, 
Abdullah Yılmaz Özin, Beyazıt Balcı ve Mehmet Deniz Kirazcı'nın 7. derece, Tayfun 
Beşe'nin 6. derece, Fikret Yakar ve Abdurrazak Yılmaz Tahaoğlu'nun 7. derece Fehmi 
Başaran'm 4. derece, Lokman Yetiş Yıldızhan'm 7. derece kadrolu Hesap Uzmanlık
larına; 
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657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın değişik 36. maddesinin (A) bendinin 
11. fıkrası ve 76. maddesi ile 161. maddeleri uyarınca atanmaları uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. 
17/3/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANİ 

B. ULUSU A. B. KAFAOĞLU 
Başbakan Maliye Bakanı 

Ulaştırma Bakanlığından : 

Karar Sayısı.- 83 - 28783 
1 — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim 

Kurulu Ulaştırma Bakanlığı temsilciliği görevinde süresi dolan Yavuz Sübay'ın yeni-
den atanması, 440 sayılı Kanunun 8 inci, 2477 sayüı Kanunun 2 inci maddeleri uyarın-
ca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütül -. 
21/3/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Prof. Dr. M. AYSAN 
Başbakan Ulaştırma Bakanı 

— — 0 
Tarım ve Orman Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 28615 
1. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Ku-

rulu üyesi Önal ULUTAŞ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 
uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 
1/2/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Başbakan Tarım ve Orman Bakanı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 83 - 28802 
1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 

Üyeliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi olarak bulunan ve görev 
süresi 20/3/1983 tarihinde sona erecek olan M. Emin Durul'un anılan tarih İtibariyle 
bu görevine yeniden atanması, 6974 sayılı Kanunun 10 ncu ve 2477 sayılı Kanunun 
2 nci maddeleri uyannca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 
21/3/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU F. İLKEL 
Başbakan Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
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Yönetmelikler 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN : 

MÎLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI 
SATIŞ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

AMAÇ: 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, M i l l i Eğitim Bakanlığınca bastırılan ders kitapları 
i l e öğretmen ve Öğrencilere kaynak veya yardımcı olacak eğitim araçlarının ve M i l l i Eğitimin 
genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserlerin satışı i l e i l g i l i esasla -
rı düzenlemektir. 

KAPSAM: 

Madde 2- Bu yönetmelik, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitaplarının, öğretmen 
ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemelerinin ve M i l l i Eğitimin ge
nel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eğitim araç ve gereçlerinin satışını 
yapan kamu kurum ve kuruluşları i l e Özel ve tüzel kişilerin uyması gereken hükümleri kapsar. 

DAYANAK: 

Madde 3- Bu yönetmelik, 1739 sayılı " M i l l i Eğitim Temel Kanunu" i l e 2133 sayılı 
"Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkındaki Kanunca dayalı olarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR: 

Madde 4- Aksine bir hüküm bulunmadıkça bu yönetmelikte geçen; 
"Bakanlık" sözünden , " M i l l i Eğitim Bakanlığı", 
" Bölge Şefliği" sözünden, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne bağlı 

" Bölge Şeflikleri", 

" Yayınevi" sözünden, " M i l l i Eğitim Yayınevleri", 
" Merkez" sözünden, istanbul'da bulunan " Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Mü

dürlüğü", 

" Yayın sözünden, her türlü kitap, dergi ve ansiklopedi, 
anlaşılır. 

SATIŞ: 

Madde 5- M i l l i Eğitim Bakanlığı yayınları i l e her türlü eğitim aracı Devlet Kitap
ları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne bağlı Bölge Şefliklerinde toptan, yayinevlerinde pera
kende satılır. Gerektiğinde Bakanlığın uygun göreceği M i l l i Eğitim Yayinevlerinde de pera
kende satışla b i r l i k t e toptan satış da yapılabilir. 

Perakende satışlar peşin, toptan satışlar ise peşin veya k r e d i l i yapılır. 
Madde 6- Alıcıların satın aldıkları her türlü kitap i l e eğitim ağaçlarının taşınma 

ücreti kendilerine a i t t i r . 

Madde 7- Satış yetki s i Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünde olan ders, 
yardımcı ve kaynak kitapların yurtdışına toptan ve perakende satışı yapılamaz. Ancak , be
d e l i peşin ve döviz olarak alınmak şartı ile,adedi beş kitabı geçmeyen siparişler Devlet 
Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce karşılanır. 

Yurtdışında bulunan Türk öğrencileri i l e Kıbrıs Türk Federe Devletinin okulöncesi, 
ilkokul, ortaokul, l i s e ve dengi okullarının ders, yardımcı ders ve kaynak kitap ihtiyaçları. 
Bakanlığın, dış ülkelerin yönetimleri i l e yapacağı işbirliği sonucunda tesbit e d i l i r . Tes-
b i t edilen kitap ihtiyacı, yürürlükteki mevzuata uygun olarak Bakanlıkça karşılanır. 

Madde 8- İlkokul, ortaokul, l i s e ve dengi okullar i l e yaygın eğitim kurumlarında sta-
tüsüne uygun olarak kurulmuş kooperatif bulunduğu takdirde, Bakanlık yayınları i l e eğitim ve 
öğretim araçları bu okullarda perakende satılabilir. Siparişler kooperatif adına, okul müdür
lüğünce bedeli peşin Ödenmek suretiyle yapılır. 

Madde 9- Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce bastırılan yayınların dı
şında kalan ve Bakanlığın diğer dairelerince hazırlanan eğitim araçlarının yayinevlerinde sa
tışı, i l g i l i Daire i l e Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında düzenlenecek protokolda belirlenecek 
esaslara göre yapılır. 

Madde 24- Toptan k r e d i l i olarak satılacak ders ve alıştırma kitapları tutarının 
üçte b i r i peşin alınır. Geri kalan miktarın ise 90 gün içinde üç eşit taksitte ödenmesi 
zorunludur. Ders ve alıştırma kitaplarının bu şekildeki satışlarında, y e t k i l i satıcı
ya bir öğretim yılında 1. derece 1. kademedeki Devlet Memurunun o mali yıla ait ek Ödeme
ler hariç brüt aylığının bir yıllık tutarının dört katından fazla kitap verilemez. 
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Madde 25- Ders ve alıştırma kitabı dışında kalan diğer yayınların toptan k r e d i l i 
satışlarında, satılan yayınların tutarının üçte b i r i peşin, geriye kalanı ise 180 gün 
içinde 6 eşit taksitte alınır. 

Madde 26- 24. ve 25. maddeler gereğince satılacak, yayınların t a k s i t l e r i için bo-
nolar alınır. Ayrıca alınan bonolara eş değerde banka teminat mektubunun da verilmesi zo-
runludur. (Örnek 3) 

Madde 27- Kredi i l e kitap alanlar, vadesi gelen bononun tutarını T.C. Ziraat Banka-
sı İstanbul Bahçekapı Şubesindeki (8) numaralı Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdür-
lüğünün hesabına veya bu hesap adına diğer bir bankaya yatırarak, alacakları makbuzları 
bono vadesinin b i t i m i n i izleyen i k i iş günü içinde Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
Müdürlüğüne veya işlem yaptıkları Bölge Şefliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu süre 
geçtiği halde bankaya ödendiğini gösteren makbuz teslim edilmediği takdirde, bononun kar-
şılığı teminat mektubundan derhal k e s i l i r . Bonosunu Ödemede i k i defa gecikmiş olan satı-
cılara bir daha k r e d i l i satış yapılmaz. 

Madde 28- Ders ve alıştırma kitabı dışında kalan Bakanlık yayınları yayınevlerinde, 
kamu kesimindeki görevlilere en fazla (10) eşit taksitle k r e d i l i olarak satılabilir. Kredi 
tavanı alıcının brüt maaşının en çok i k i katıdır.2500 liradan az satışlara kredi yapılmaz. 

KİTAPLARDA İADE: 
Madde 29- Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü i l e Bölge Şeflikleri ve 

yayınevlerinde yapılan toptan ve perakende satışlarda iade kabul edilmez. 
Ancak, öğretimden kaldırılmış ders ve alıştırma kitapları, öğretimden kaldırıldığı yı-

lın Kasım ayı sonuna kadar olan süre içinde ve en son fatura i l e satınalınan kitap mikta-
rının % 50'si oranında, yerine aynı değerde Bakanlık yayını alınmak şartı i l e kabul e d i l i r . 

Madde 30- Herhangi bir şekilde yıpranmış, bozulmuş,üzerine bir ticarethanenin veya şah
sın ismi yazılmış veya damgası basılmış, fiyatı kazınmış, silinmiş, karalanmış,değiştirilmiş 
kitaplar geri alınmaz. 

DİĞER YAYINLARIN SATIŞI: 
Madde 31- a) M i l l i Eğitim Yayınevlerinde, Bakanlık eser l e r i yanında, kamu kurum ve kuru-

luşları i l e gerçek ve tüzel kişilerin ( süreli yayınları hariç ) yayınları da Bakanlığın yazı
lı izni i l e satılabilir. Bu gibi yayınlar % 20 indirim yapılarak ve bedeli peşin alınmak 
şartı i l e satıcılık i z n i almış kitapçılara da v e r i l e b i l i r . 

Bu amaçla satışı istenen yayınlar için i l g i l i kamu kurum ve kuruluşları i l e gerçek ve 
tüzel kişiler satış masraflarına karşılık olmak üzere Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
Müdürlüğüne % 30 indirim yaparlar. 

b) M i l l i Eğitim Bakanlığı Vakfı yayınları i l e karne, diploma, sınav kağıdı ve benzeri 
matbu evrakın M i l l i Eğitim Yayınevlerinde satışı yapılabilir. Ancak söz konusu Vakıf, M i l l i 
Eğitim Yayınevlerinde satılan e s e r l e r i için satış masraflarına karşılık olmak üzere, Devlet 
Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne satış fiyatları üzerinden % 5 indirim yapar. Mİlli 
Eğitim Yayınevlerinde bu tur eserler peşin ve indirimsiz satılır, mektupla,yazı i l e ve t e l 
grafla sipariş kabul edilmez. 

Madde 32- Yayınevlerinde satışına i z i n verilen Bakanlık dışı yayınların incelenen baskı
sında değişiklik yapılmadığı sürece ve bak sahiplerinin aksine b i r isteği olmadıkça beş yıl 
süre i l e satışlarına devam e d i l i r . Beş yılın sonunda Bakanlığın süre uzatımı i l e i l g i l i bir 
emri olmadığı takdirde, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü bu gibi yayınların satıl
mayanlarını hak sahiplerine iade edilmesi için Bakanlığa teklifde bulunabilir. Bakanlık., Dev
let Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün t e k l i f i n i uygun bulursa bu yayınların yayınevle
rinde satış iz n i n i i p t a l eder. 

Madde 33- Yayınevlerinde satışı yapılan Bakanlık yayını dışındaki eserlerden satılanların 
bedelleri her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdür
lüğünce hak sahiplerine ödenir. 

Madde 10-Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünde, Bölge Şefliklerinde 
ve yayınevlerinde sürşarjlı hiçbir yayın satılamaz. 

Madde11-Milli Eğitim Bakanlığından Satıcılık i z n i almış kitapçılar, toptan satın 
aldıkları kitapları, kitapçılık yaptıkları mahalde ve kendi işyerlerinde satmak zorunda
dırlar. Kitapları kendi işyerleri dışında satamayacakları gibi yurt dışına da çıkaramaz
l a r . 

Madde 12-Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının satıcısı olmak isteyen kitapçılar bir 
dilekçe i l e M i l l i Eğitim Müdürlüklerine başvurarak aşağıda b e l i r t i l e n belgeleri tamamla
yıp Yayımlar Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

a- Güven Belgesi : Şahsın i y i hal sahibi olduğunu, " öğrencilerin bu şahısla iliş
kilerinde sakınca bulunmadığını belirten, inceleme ve araştırma sonucuna dayalı olarak 
M i l l i Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek belge.(Örnek -1) 

b- Yüklenme senedi : Noterden onaylı olacaktır. (Örnek-2) 
c- Kitapçılık yapan şahsın bu işle uğraştığına dair ticaret odası, esnaf kooperati

f i , belediye veya bunların bulunmadığı yerlerde muhtarlıktan alacağı belge, 
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ç- Beş adet vesikalık fotoğraf, 
d- 10 [on) liralık damga pulu. 
Madde 13- M i l l i Eğitim Bakanlığı yayınlarını satması uygun görülen kitapçıya, Ya

yımlar Genel Müdürlüğünce fotoğraflı ve onaylı bir belge v e r i l i r . Durum Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne i l g i l i M i l l i Eğitim Müdürlüğü toptan kitap alacağı kuru
luşa birer yazı i l e ayrıca b i l d i r i l i r . 

M i l l i Eğitim Bakanlığı yayınlarının satış i z n i n i almak için her zaman başvurulabi
l i r . 

Madde 14- M i l l i Eğitim Bakanlığı Yayınları satıcılık belgesi verilmiş kitapçıların 
bel g e l e r i , Bölge Şefliklerince 1985 yılından itibaren 2 yılda bir vize e d i l i r . Vize işle
mini yaptırmayan kitapçıların belgeleri Yayımlar Genel Müdürlüğünce i p t a l e d i l i r , 

DENETİM: 
Madde 15- Satıcılık i z n i alan kitapçılar, yüklenme senedinde b e l i r t i l e n hususları 

yerine getirmek, alıcılarla olan münasebetlerini karşılıklı saygıya dayanan t i c a r i an
layış içerisinde düzenlemek zorundadırlar. Kitapçıların denetimi Belediyeler yanında 
Yayımlar Genel Müdürlüğü i l e M i l l i Eğitim Müdürlüklerince yapılır. 

Madde 16- Denetleme sonucuna göre satıcılık i z n i almış kitapçının bu yönetmelik hü
kümlerine uymadığının t e s b i t i halinde Yayımlar Genel Müdürlüğünce satış i z i n belgesi i p 
t a l e d i l i r . 

Madde 17- Bakanlık yayınlarının toptan ve peşin satışlarında alıcı lehine; 
1- Ders ve alıştırma kitaplarında Z 20, 
2- Bilim ve Kültür yayınlarında 25, 
3- Bütün c i l t kapaklarında % 10, 

indirim yapılır. 
Yukarıda b e l i r t i l e n oranların dışında toptan satışlarda ayrıca b i r indirim yapılamaz. 
Ancak, y e t k i l i satıcılar, 1 Mayıs- 15 Haziran t a r i h l e r i arasında Devlet Kitapları Mü

tedavil Sermayesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı Şubesindeki (8) numa
ralı hesabına, 1. derece 1. kademedeki Devlet memurunun mali yıla a i t ek ödemeler hariç 
brüt aylığının bir yıllık tutarının dört katını aşmamak şartı i l e para yatırdıkları takdir
de , o öğretim yılında alacakları ders ve alıştırma kitaplarına % 25 indirim uygulanır. Ya
tırılan paraya karşılık istenilen kitaplardan depolarda bulunanlar bekletilmeden alıcıya 
teslim e d i l i r . Mevcudu bulunmayan kitaplar ise, basıldığında hak sahibine bankada kalan pa
rasına karşılık aynı indirimle v e r i l i r . 

Madde 18- 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle, 24 Kasımdan itibaren 15 gün süre i l e 
yayınevlerinde satılan her türlü yayının peşin, perakende satışlarında tüm alıcılar lehine 
% 20 indirim yapılır. Ayrıca Bakanlığın uygun göreceği özel günlerde de Z 20 i n d i r i m l i sa
tış yapılabilir. 

Madde 19- Yurtiçindeki kültür kuruluşları, okul kütüphaneleri, Üniversite ve akade
miler i l e diğer kurumların peşin para i l e i s t e d i k l e r i Bilim ve Kültür yayınları sipariş
lerine % 25 indirim yapılır. Bu siparişler Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlü -
günce sevk edildiği takdirde, taşıma gid e r l e r i yapılan indirimden düşülür.Tutarı döviz 
olarak ödenmek ve bedeli peşin alınmak şartı i l e Bakanlıkça yayınlanan Bilim ve Kültür 
eserlerinin yurtdışına toptan satışlarına da % 25 indirim uygulanır. 

Yayınların taşıma g i d e r l e r i yurtdışı satışlarında da alıcıya a i t t i r . 

SİPARİŞ: 
Madde 20- Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne, Bölge Şefliklerine ve top

tan satış yapan M i l l i Eğitim Yayınevlerine y e t k i l i satıcılar ve okul kooperatifleri mektup
l a , Telgrafla yayın siparişinde bulunabilirler. 

Sipariş edilen yayınların bedelleri T.C. Ziraat Bankası İstanbul Bahçekapı şubesi (8,) 
numaralı hesaba yatırılır. Yayınların gönderilebilmesi için sipariş sahiplerinin banka dekon
tunu veya havale makbuzunu bağlı oldukları Bölge Şefliğine veya toptan satış yapan en yakın 
yayınevine göndermeleri gerekir. Okul kooperariflerine bu şekilde gönderilecek yayınların 
taşıma giderleri Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce karşılanacağından i n d i 
rim oranı 1 15'dir. Y e t k i l i satıcılara gönderilecek yayınların taşıma gid e r l e r i ise 15. mad
dede b e l i r t i l e n indirim oranlarından düşülür. 

Madde 21- Bu yönetmelik hükümleri uyarınca, y e t k i l i satıcı bulunmayan i l , ilçe,bucak 
ve köylerden gelecek siparişler, yayın bedelleri 20. maddede b e l i r t i l e n hususlar dikkate alı
narak karşılanır. Bu şekilde gönderilecek yayınlarda indirim yapılmaz, taşıma gid e r l e r i Dev
let Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünce karşılanır. 

Madde 22- Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü, Bölge Şefliği ve Yayınevleri 
peşin veya k r e d i l i sattıkları yayınların teslimini veya sevkini fatura tarihinden itibaren 
48 saat içinde yapmak zorundadırlar. ( Resmi t a t i l günleri bu sürenin dışındadır.) 
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KREDİLİ SATIŞ: 
Madde 23- Bu yönetmelik hükümlerine göre yetki verilmiş satıcılar toptan alacakları 

yayınlar, 24. 25 ve 26 . maddelerde b e l i r t i l e n şartlar yerine getirildiği takdirde, k r e d i l i 
olarak v e r i l i r . K r e d i l i satışlarda alıcı lehine; 

1- Ders ve Alıştırma Kitaplarında % 10, 
2- Bilim ve Kültür Kitaplarında Z 20, 

indirim yapılır. 
KALDIRILAN HÜKÜMLER: 
Madde 34- Bu -yönetmelikle, 26-2-1982 gün ve 17617 sayılı Resmi Gazete'de yayınlana

rak yürürlüğe giren " M i l l i Eğitim Bakanlığı Basılı Eğitim ve Öğretim Malzemeleri Satış İş
l e r i Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 

YÜRÜRLÜK: 
Madde 35- Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu yönetmelik 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
YÜRÜTME: 
Madde 36- Bu yönetmelik hükümlerini M i l l i Eğitim Bakanı yürütür. 

ÖRNEK: 1 
GÜVEN BELGESİ 

Fotoğraf 
Yeri 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNİN KİTAP SATICILARINA VERECEKLERİ 
BELGE ÖRNEĞİ 

Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satış işleri hakkındaki yönet-
meliğin hüküm ve şartları içinde de kitap satı-
cılığını üstüne almak İsteyen adresi aşağıda yazılı ve mühürlü fotoğrafı 
yukarıda yapışık. ın okul kitapları satışını üstüne alma-
sında b i r sakınca görülmediğini b i l d i r i r i m . 

Millî Eğitim Müdürü 

Kitap Satıcısının Adı : 

Soyadı : 

Adresi 

ÖRNEK : 2 
KİTAP SATICILARINDAN ALINACAK YÜKLENME SENEDİ ÖRNEĞİ 

Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satış işleri hakkındaki yönetmeli
ğin satıcılara ait şartları ve hükümleri içinde de 
satıcılığı üstüme alarak, yayınları üzerine konulmuş olan fiyatlardan fazla
sına satmamayı ve sattırmamayı kabul eder ve yönetmelik hükümlerine uygun ha
reket etmediğim takdirde Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hesabına o 
ders yılı içinde aldığım Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının gayri sa f i 
tutarı üzerinden 5.000 ( Beşbin) liradan aşağı olmamak şartıyla % 15 oranında 
tazminat vermeyi taahhüt ederim. 
Not: 
Bu yüklenme senedi noterlikçe 
Tasdik edilecektir. 
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ÖRNEK : 3 

BONO İLE YAPILAN MUAMELELERDE SATICILARDAN ALINACAK BANKA TEMİNAT 
MEKTUBU ÖRNEĞİ 

Millî Eğitim Bakanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının satışını bu ise ait yönetmeliğin hü-

kümlerine uygun olarak da üstüne a lmış, bulunan 
numaralı satıcı daki Millî Eğitim Ba

kanlığı yayınevinden kredi i l e alacağı kitaplar karşılığında tanzim edeceği 
l i r a tutarındaki bonoyu vadesinde ödemediği takdirde 

bu bonoda yazılı parayı bankamız müşterek ve müteselsil borçlu sıfatı i l e ke
f i l ve zamîn olduğundan Bakanlığınızca bankamıza bildirildiği halde protesto 
çekmeye, hüküm almaya ve kitapçı nın rızasını ve muvafa
katını istemeye hacet kalmaksızın Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi emri
ne para olarak istenildiği anda ödeme tarihine kadar geçecek günlere a i t n i 
zami f a i z i i l a b i r l i k t e tazmin ve tasfiye eylemeyi bankanın imza vaz'ına sela-
hîyetli mesul murahhas ve v e k i l i sıfatıyla ve banka namü hesabına taahhüt ve 
beyan ey l e r i z . 

İşbu teminat mektubumuz tarihinden başlayarak 
kadar muteber olup bu müddet bittiğinde .kendiliğinden hü

kümsüz kalacaktır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN 

TURİZM İSLETMELERİNİN BAKANLIKLA 
BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 
BİRİNCİ BÖLÜM 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

AMAÇ 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Turizm işletmesi belgesi sahiplerinin b i r b i r l e r i y l e , 
müşterileriyle ve Bakanlıkla karşılıklı ilişkileri i l e hak ve yükümlülüklerini uluslarara-
rası kurallar doğrultusunda düzenleyerek, bu ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkları asgariye 
indirmektir. 

KAPSAM 

Madde 2- Bu Yönetmelik otel işletmeleri i l e Seyahat Acentalarının ilişkilerine, ara
larında düzenleyecekleri sözleşmelerin usul, sekil ve kapsamına, anlaşmalarda sarahat bulun
mayan hallerde uygulanacak kurallara karşılıklı hak ve sorumluluklarına, turizm işletmeleri
nin müşterileri,birbirleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı i l e ilişkilerine a i t hükümleri kap
sar. 

YASAL DAYANAK 

Madde 3- Bu yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin C) 
fıkrasının (1) no'lu bendi uyarınca düzenlenmiştir. 

TANIMLAR 

Madde 4- Bu yönetmelikte yer alan: 
a) "Bakanlık" Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
b) "Turizm İsletmeleri" Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce b i r l i k 

te veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren t i c a r i işletmeleri, 
c) "Otel İşletmeleri" Bakanlıkça belgelendirilmiş a s l i ve yardımcı konaklama t e s i s l e 

r i n i , 
d) "Otelci" a s l i ve yardımcı konaklama t e s i s i işletmelerini, 
e) "Seyahat Acentası" t u r i s t l e r e ulaştırma, konaklama,gezi,spor ve eğlence imkânları 

sağlayan,onlara turizmle i l g i l i b i l g i l e r veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören t i c a 
r i kuruluşları, 

f) "Rezervasyon" Turizm isletmelerinde isim belirterek yer ayırtma ve kayıt işlemini, 
g) "Grup" aynı rezervasyondan yararlanan acente ve otel isletmeleri tarafından b i r bü

tün olarak kabul edilen, en az 11 kişiden oluşan müşteri topluluğunu, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
SEYAHAT ACENTALARI İLE OTEL 

İŞLETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

BİRİNCİ KISIM 
SÖZLEŞMELER 

OTEL SÖZLEŞMELERİ 

Madde S- Acente i l e otel arasında yapılacak otel sözleşmelerinde akit serbestisi e-
sastır. Böyle b i r özel sözleşme olmaması halinde veya özel sözleşmede yer verilmeyen tüm ko
nularda bu yönetmelik hükümleri uygulanır. 

OTEL SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 
Madde 6- Acenta i l e otel işletmeleri arasında üç çeşit otel sözleşmesi düzenlenebilir. 
a) Bireysel olarak seyahat eden (münferit) müşterilerle i l g i l i sözleşmeler, 
b) Grup olarak seyahat eden müşterilerle i l g i l i sözleşmeler, 
c) B e l i r l i b i r sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılacak (kontenjan)tahsis söz

leşmeleri. 

İKİNCİ KISIM 
OTEL SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ 

ORTAK KURALLAR 

OTEL SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ 
Madde 7- Bir otel sözleşmesinin oluşması, acentadan otelciye yapılacak rezervasyon 

tale b i i l e başlar. 
Rezervasyon talebinin yazılı olması gerekir. Sözlü talepler, en geç bir hafta içinde 

otelciye ulaşacak şekilde yazılı olarak (mektup, telgraf,telex vb.) teyid e d i l i r . 

OTEL SÖZLEŞMELERİNİN KAPSAMI 
Madde B- Otel sözleşmelerinde aşağıdaki hususlar b e l i r t i l e b i l i r . 

- Taraflar 
- Rezervasyon süresi (başlama, sona erme kesintiler) 
- Rezervasyonların süre içindeki dağılımı (odalara ilişkin ayrıntılar) 
- Rezervasyon süresi içindeki (tam, yarı, ölü) sezon fiatları 
- özel durumlar (in d i r i m l i f i y a t , ücretsiz hizmetler) 
- Mali koşulları, hesabın kapatılması, haber verme süresi, verilebilecek güvence türü, 
- Rezervasyonların iptaline ilişkin haber verme süreleri, sonuçları ve mali sorumluluk

ları, 
- Sözleşmenin uygulama aşamalarına (zamanlamasına) ilişkin ayrıntılar 
- Sözleşmenin yürürlüğe konabileceğini bildirmek için son tarih, 
- Kesin rezervasyonların dağılımı, 
- Yerleşme l i s t e l e r i n i göndermek için son t a r i h , 
- Ayrılan y e r l e r i n tutulmaması halinde seyahat acentasına ödenecek tazminat, 
- O t e l c i l i k kusuru veya sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödeyeceği 

tazminat, 
- Ödeme yöntemleri, 
- Konukları eşdeğerdeki bir otele aktarma olasılığı, 
- Mücbir haller ve bu hallerde tarafların hak ve sorumlulukları, 

- Sözleşmenin i p t a l i i l e i l g i l i ayrıntılar. 

OTELCİNİN KABULÜ 
Madde 9- Otel sözleşmesi otelcinin kabulü i l e tamamlanır. 
Kabul, o t e l c i tarafından 3 gün içinde yazılı olarak (mektup,telgraf veya tel e x ) b e l i r -

t i l m e l i d i r . Kabulde acentanın talep ettiği hizmetlerin bedeli da yazılır. 
Otelcinin isteyeceği ön ödemenin miktarı ısmarlanan hizmetlerin (oda,kahvaltı,yemek

le r vs.) sezonda üç gecelik, sezon dışında b i r gecelik fiatı tutarına eşittir. 
Otelci, rezervasyon talebinin kabulü için b i r ön ödeme talebinde bulunabilir. 
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ÖN ÖDEME 
Madde 10- Otelcinin rezervasyon talebinin kabulü için b i r ön ödeme (Teminat akçesi, ka-

pora veya teminat mektubu) talep etmesi halinde,otel sözleşmesi ancak bu ödemenin yapılmasıy
l a veya bu ödemeyi kanıtlayan belgenin ibrazından sonra yürürlüğe girer. Otelci ön ödeme a l a 
rak gönderilen parayı aldığını en geç 24 saat içinde b i l d i r i r . 

OTELCİYE YAPILACAK ÖDEME 
Madde 11- Sözleşmede b e l i r t i l e n hizmetler için o t e l c i tarafından seyahat acentasına b i l 

d i r i l e n f i y a t l a r hiç b i r şekilde otele doğrudan başvuran müşteriler için tarifede b e l i r t i l e n 
fivatlardan daha yüksek olamaz. Faturanın Seyahat Acentasınca ya da doğrudan doğruya yolcu 
tarafından ödenmesi bu kuralı değiştiremez, 

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ 
Madde 12- Otelcinin o t e l sözleşmesi i l e mutabık kalınmış f i y a t l a r a uyması gerek l i d i r . 

Fiyatların değişmesi halinde yeni fiyatların uygulanmaya konulması için 30 günlük b i r uyar
lama süresi bırakılacaktır. Ancak, bu f i y a t değişiklikleri, teyid edilmiş rezervasyonlar i -
çin uygulanmaz. 

Acentaların, otel işletmeleriyle yapacakları otel sözleşmelerinde döviz cinsinden fiyat 
b e l i r l e n e b i l i r . Anlaşma süresi içinde bu fiyatın Türk Lirası karşılığı t a s d i k l i t a r i f e y i aş
ması, t a r i f e üstü fiya t uygulaması kabul edilmez. 

ACENTANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 13- Seyahat Acentası yalnız, otele gönderdiği rezervasyon belgesinde belirttiği 

hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür. 

FATURANIN ÖDENMESİ 
Madde 14- Ödemenin bizzat müşteri tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya varılan du

rumlar dışında, fatura, otel sözleşmesini yapan acenta tarafından ödenir. 
Faturalar sözleşme i l e belirlenen zaman sınırları içinde, ya da böyle b i r hüküm yoksa, 

Faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde Ödenir. Bu süreden sonra borç miktarı için ay
lık % 10 fa i z ve ana borcun % 5 f i oranında tahsil masrafı tahakkuk e t t i r i l i r . 

Uzun süreli konaklamalarda o t e l c i , acentadan sürenin sonunu beklemeden, verilmiş olan 
hizmetlerin tutarını kısım kısım talep edebilir. 

Acentanın rezervasyon yaptığı, fakat ödemenin doğrudan müşteri tarafından yapıldığı du
rumlarda, otelci,kredi kartı kabul edip etmemekte serbesttir. 

SEYAHAT ACENTASINA KOMİSYON ÖDENMESİ 
Madde 15- B e l i r l i b i r sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılan sözleşmeler dışında, 

diğer otel sözleşmeleri i l e i l g i l i olarak otelci,acentaya verdiği hizmetler (oda-yemek) bedel
l e r i n i n b e l l i b i r oranında komisyon öder. 

Otelci komisyonu yalnız sözleşmeye taraf olan seyahat acentasına öder. 

KOMİSYONUN ORANI 
Madde 16- Seyahat Acentasına ödenecek komisyonun oranı i k i tarafın kabulü i l e b e l i r l e n i r . 

Aksine anlaşma olmayan durumlarda, komisyon, vergi ve servis ücreti hariç faturanın % 10 dur. 

SÜRE UZATIMI 
Madde 17- Müşterinin, otelcinin muvafakatiyle otelde kalış süresinin uzatılması veya 

otelde kaldığı sırada i l e r k i b i r tar i h için yeni b i r rezervasyon yaptırması hallerinde de 
otelcinin acentaya komisyon ödemesi esastır. 

Müşterinin aynı seyahat sırasında, otel içinde yer değiştirmesi veya aradaki süre 30 
günden az olmak koşuluyla otelde aralıklı olarak kalması durumları süre uzatılması kabul edi
lecektir . 

Müşterinin, uzatmaları dahil, 60 günden fazla otelde kalması halinde, 60 günü aşan süre 
için acentaya komisyon Ödenmez. 

FATURANIN MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENMESİ 
Madde 18- Faturanın doğrudan müşteri tarafından ödenmesi durumunda, o t e l c i , fatura top

lamı üzerinden seyahat acentasının komisyonunu b e l i r l e r ve müşterinin ayrılışından itibaren 
30 gün içinde acentaya öder. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık % 10 fa i z ve ana borcun 
% 5 'i oranında t a h s i l masrafı tahakkuk e t t i r i l i r . 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
OTELCİ VE ACENTANIN 

KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

HİZMETTE EŞİTLİK 
Madde 19- Otelcinin» b i r seyahat acentasının müşterisi olarak seyahat eden kişilere 

(ister bireysel ister grup halinde olsunlar) otel sözleşmesi uyarınca vereceği hizmetler, 
aynı koşullar altında kendi müşterilerine sağladığı hizmetlerle aynı kalitede olacaktır. 

Madde 20- Ot e l c i , ayırtılan y e r l e r i , geliş günü saat 14.00fden ayrılış günü saat 12.00' 
ye kadar müşterinin kullanımına açık tutacaktır. 

OTELCİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 21- Usulüne uygun olarak yapılmış ve teyid edilmiş b i r rezervasyonla, i l g i l i olarak, 

o t e l c i sözleşme i l e yükümlendiği hususları yerine getirmek zorundadır. Bunları yerine getir
meyen o t e l c i , acentanın bu nedenle uğradığı gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 

Ancak o t e l c i rezervasyon kabulü sırasında bilinmeyen b i r durumun ortaya çıkması ve en az 
üç hafta önceden acentaya b i l d i r i l m e s i koşuluyla müşterileri yakın çevredeki eşit ya da daha 
i y i n i t e l i k l i başka b i r otele yerleştirebilir. Bu durumda fiyat farkları otel tarafından 
ödenir. 

Otelci hiçbir şekilde, acenta müşterisini doğrudan kendi müşterisi haline getirecek yön
temlere başvuramaz. 

MÜCBİR SEBEPLER 
Madde 22- Taraflardan b i r i n i n , öngörülmesi ve engellenmesi irade dışında olan zorlayıcı 

sebeplerle otel sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelirse bun
dan dolayı herhangi bir tazminat ödenmez. 

BİLGİ VERME 
Madde 23- Ot e l c i , acentaya o t e l i n y e r i , sınıfı, s e r v i s l e r i n i n niteliği konusunda doğru

dan ve eksiksiz b i l g i vermek zorundadır. 
Acenta,otelcinin verdiği b i l g i l e r i doğru ve eksiksiz olarak müşterilerine yansıtır. 

KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜK 
Madde 24- Otel ve acenta, müşterileri nezdinde b i r b i r l e r i n i n t i c a r i itibarını zedele

yecek ve ser v i s l e r i n niteliği hakkında şüphe uyandıracak herhangi b i r ifadeden kaçınmak zo
rundadırlar. 

Acenta ve otel arasında herhangibir otel anlaşması mevcut değilken taraflardan b i r i 
böyle b i r anlaşmaya varmışcasına ilân ve reklam yapamaz; duyuruda bulunamaz. 

Gerek seyahat acentası gerekse o t e l c i sözleşmede b e l i r t i l e n fiyatı müşterilere ve ü-
çüncü kişilere bildiremez. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İPTALLER 

İPTALİN ŞEKLİ 
Madde 25- Otel sözleşmelerinin tümüyle veya kısmen i p t a l i , yazılı olarak yapılmalı ve 

tarih konmalıdır. 
Acenta tarafından şifahi veya telefonla yapılan tüm i p t a l l e r yazılı olarak teyid e d i l 

melidir. 

İPTALDE TAZMİNAT 
Madde 26- Sözleşmelerin kısmen veya tamamen i p t a l l e r i n i n şekil, süre ve şartları i l e 

sonuçları ve ödenmesi gerekecek tazminat hakkında aksine anlaşma olmayan haller için yönet
meliğin üçüncü bölümü hükümleri uygulanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
OTEL SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ÖZEL 

KURALLAR 
BİRİNCİ KISIM 

MÜNFERİT MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER 

TANIM 
Madde 27- Münferit (Bireysel) müşteri sözleşmeleri, aynı otel hizmetlerinden yararlanan 

1 i l e 10 yolcu için yapılan sözleşmelerdir. Esas alınacak müşteri sayısı rezervasyon fişinde 
yazılan rakamdır. 

İPTAL SÜRELERİ 
Madde 28- Taraflar arasında aksine b i r anlaşma olmadıkça, rezervasyonlar, aşağıda b e l i r 

t i l e n süreler içinde i p t a l e d i l e b i l i r : 
a) Konaklama talebinin yoğun olduğu yer ve dönemlerde 24 saatten az olmamak koşuluyla 

otelin doğrudan gelen müşterilerine uyguladığı iptal süresi içinde, 
b) T a t i l otellerinde, yüksek sezonda girişten 30 gün Öncesine kadar, sezon dışında giriş

ten 14 gün Öncesine kadar. 
Yukarıda b e l i r t i l e n sürelerden sonra yapılan iptallerde otelin tazminat talep hakkı do

ğar. 

TAZMİNAT MİKTARI 
Madde 29- Rezervasyonun 28. maddede belirlenen sürelere aykırı olarak i p t a l i halinde veya 

i p t a l bildirilmeden müşterinin otele gelmemesi hallerinde her müşteri için istenecek tazminat, 
genelde en az b i r gecelik kalış için istenen hizmetlerin (oda, yemekler vb.) yüksek sezonda 
ise 3 gecelik kalış için istenen hizmetlerin parasal karşılığıdır. 

Geç gelme,rezervasyon süresinin bitiminden önce otelden ayrılma veya ısmarlanan hizmet
l e r i kısmen veya tamamen kullanmaması hallerinde, bu durumun otelcinin hatasından kaynaklan
maması koşuluyla, otelcinin uğradığı gerçek zarar, seyahat acentası tarafından tazmin e d i l i r . 

Acentanın yapmış olduğu ön ödemenin fatura toplamını karşılamadığı durumlarda o t e l c i a-
radaki farkı doğrudan müşteriden talep eder. 

Bu hallerde otelcinin kendi müşterilerine uyguladığı kurallar, Acenta müşterisinede uy
gulanabilir. 

Tazminatın geç ödenmesi halinde 18. madde hükmü uygulanır. 

ACENTALARIN UYGULAYABİLECEĞİ FİYAT 
Madde 30- Acenta müşterisine hiçbir şekilde ot e l i n kendisine üzerinden komisyon ödediği 

fiyatlardan daha yüksek b i r fiyat fatura ödemez. Ancak rezervasyon masrafları müşteriye ay
rıca fatura e d i l e b i l i r . 

İKİNCİ KISIM 
GRUP MÜŞTERİLERLE İLGİLİ OTEL SÖZLEŞMELERİ 

REZERVASYONUN BAĞLAYICILIĞI 
Madde 31- Grup müşterilerle i l g i l i hizmetlerin tek b i r rezervasyon belgesi i l e talep 

edilmesi ve o t e l c i tarafından b i r arada teyid edilmesi gerekir. 
Grup müşterilerinin sayısında daha sonra b i r azalma olsa bile esas alınacak müşteri 

sayısı rezervasyonda gösterilmiş olandır. 

YERLEŞME DÜZENİ 
Madde 32- Acenta, grubun geliş tarihinden en az 14 gün önce müşterilerin odalara dağı

lımını (yerleşme düzenini) gösteren l i s t e y i otele gönderir. Bu yükümlülüğü yerme getirmeyen 
acenta bunun doğuracağı sonuçlardan sorumludur. Ancak o t e l c i de oda l i s t e l e r i n i n eline geçme
diği konusunda acentayı haberdar eder. 

ÖDEME ZAMANI 
Madde 33- Acenta i l e Otelci arasındaki sözleşmede ödeme koşulları hakkında b i r hüküm 

bulunmaması halinde grupla i l g i l i ödemenin % 50'si grubun girişinden 30 gün önce, kalan i-
se grubun ayrılışından önce ödenir. 
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ÜCRETSİZ KONAKLAMA 
Madde 34- Seyahat Acentasının kadrosunda görevli ve en az 15 kişilik bir müşteri grubu

na eşlik eden acenta temsilcilerine (ulak, rehber, şoför, grubun başkanı vb.) grubun kaldığı 
koşullarla b i r kişilik ücretsiz konaklama v e r i l e b i l i r . Otelci ilave her 20 kişi için bir tem
s i l c i n i n daha ücretsiz hizmetlerden yararlanmasını sağlayabilir. 

İPTALLERDE SÜRE 
Madde 35- En az ihbar süresi, i p t a l i n grubun % 50'sini aşması halinde, giriş tarihinden 

21 gün, grubun % 50'sinden az olması halinde ise 14 gün Öncedir, 
Bu sürelerden sonra yapılan iptallerde otelin tazminat hakkı doğar. 

TAZMİNAT MİKTARI 

Madde 36- Rezervasyonu i p t a l edilen her bir müşteri i l e i l g i l i tazminat, otel sözleşme
sinde ayrı bir miktar tesbit edilmemiş ise, sözleşmede yeralan koşullar ve özel fiyat üzerin
den ısmarlanmış olan hizmetlerin toplamının üçte i k i s i d i r . 

YARARLANILMAYAN HİZMETLER 
Madde 37- Bildirimsiz geç varış, alınmayan yemekler, yararlanılmayan hizmetler değerle

rinin üçte i k i s i oranında bir tazminata hak kazandırır. 

GRUBUN OTELE GELMEMESİ 
Madde 38- Rezervasyonu iptal edilmeyen müşteri grubunun otele gelmemesi durumunda mün

f e r i t müşteri sözleşmeleri için bu yönetmelikte belirlenen hükümler uygulanır. 

OTELCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ 
Madde 39- Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da eşdeğerde hizmet sağlayamayan o t e l c i , 

acentaya tazminat ödemek zorundadır. Tazminat miktarı acentanın gerçek zararından fazla» 36 
ncı maddede b e l i r t i l e n miktardan daha az olamaz. 

TAZMİNATIN ÖDENMESİ 
Madde 40- Tazminat ödemeleri, karşı tarafın talep tarihinden itibaren 30 gün içinde 

yapılır. Bu süreden sonra yapılacak ödemelere aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5'i oranında 
tahsil masrafı tahakkuk e t t i r i l i r . 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

BELİRLİ BİR SÜRENİN ÜZERİNDEKİ REZERVASYONLAR İÇİN 
YAPILACAK SÖZLEŞMELER 

TAHSİS (KONTENJAN) SÖZLEŞMESİ 
Madde 41- Kontenjan sözleşmesi, özel organizasyonlar için, b i r b i r i ardından düzenli 

olarak gelecek gruplar veya münferit müşterilerle i l g i l i olarak ya da odaların b e l i r l i b i r 
dönem tahsisini gerektiren hallerde düzenlenir. 

TAHSİS ESASLARI 
Madde 42- Tahsisle i l g i l i rezervasyon yapılırken otel sözleşmelerine 8 ncı maddede be

l i r t i l e n hususların açık ve detaylı biçimde yazılması esastır. 

TAHSİSTE İPTAL 
Madde 43- Bu tür tahsislerin i p t a l i durumunda haber vermek için genellikle aşağıdaki 

süreler tanınır. 

- Münferit müşteriler için 30 gün, 
- Gruplarda tam i p t a l için 60 gün, 
- Grubun % 50'sini aşan iptallerde 45 gün, 
- Grubun % 50'sinden 11 kişiye kadar i p t a l için 30 gün, 
- Gruptaki 10 müşteriden az i p t a l l e r için 7 gün. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
OTEL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 

REZERVASYON 
Madde 44- Bir müşteri tarafından veya onun adına b i l d i r i l e n bir istek üzerine o t e l c i 

istenilen konaklama için gerekli rezervasyonu yapmayı kabul edince sözleşme oluşmuş sayılır. 
Bu durumda o t e l c i ve müşteri mevcut yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve otel kuralları

na uymayı taahhüt etmiş olurlar. Şu kadarki otelci,müşterinin gerekli otel kurallarını bilme
s i için tedbir alır. 

KABULÜN YAZILI OLMASI 

Madde 45- Yazılı rezervasyon taleplerinde otelcinin yazılı kabulü esastır. Kabulle i l 
g i l i t e y i t , rezervasyon talebinin otele ulaşmasından itibaren en geç üç gün içinde ve i s t e n i 
len b i l g i l e r ve fiyatları da içerecek şekilde müşteriye b i l d i r i l i r . 

GÜVENCE PARASI 
Madde 46- Rezervasyon yapılırken işletmeci b e l l i bir güvence parası i s t e y e b i l i r . Müşte

r i anlaşılan tarihte odaları teslim almaz veya kararından cayarsa o t e l c i , uğranılan zararın 
azami miktarını aşmayacak b i r tazminatı müşteriden talep edebilir. 

MÜŞTERİNİN HAKLARI 
Madde 47- Sözleşme üzerine müşteri, otelde kendisine ayrılan yere yerleşme ve kabul 

edilen süre içinde kendisine ait bölümdeki olanakları kullanma, bunlardan tam olarak yararlan
ma ve ayrıca otelin diğer normal hizmetlerinden de yararlanabilme hakkını kazanır. 

MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI 
Madde 48- Rezervasyonun yalnız b i r müşteri adına yapılmış olmasına rağmen, çeşitli 

kişileri kapsaması durumunda ödeme rezervasyon fişinde adı b e l i r t i l e n kişi tarafından ya
pılır. 

FİYAT UYGULAMASI 
Madde 49- Müşterinin konaklamayı, yemekleri, otel tarafından sağlanan diğer olanak 

veya hizmetleri fiyatlarını sormadan kabul etmesi halinde yürürlükteki Bakanlıkça t a s d i k l i 
f i y a t l a r uygulanır. 

Müşteriye sağlanan (bilet,sekreter,mihmandar temini, araç kiralamak gibi) özel hiz
metlerin ücretleri hesaba ilave e d i l i r . 

EK ÜCRET 
Madde 50- Müşterilerin, odalarında yemek pişirmelerine i z i n verilmez.Otel tarafından 

sağlanan içki ve yiyeceklerin müşteri tarafından otele getirilerek tüketilmesine i z i n için, 
o t e l c i ek b i r ücret talep edebilir. Apart o t e l l e r ve pansiyonlarda bu madde hükmü uygulan
maz. 

MÜŞTERİNİN GENEL SORUMLULUĞU 
Madde 51- Müşteri, kendisi, beraberindekiler veya konukları ya da sorumluluğu altın

daki kişiler tarafından otele verilecek hasar ve zararlardan tam sorumludur. 

MÜŞTERİNİN BERABERİNDEKİ HAYVANLAR 
Madde 52- Otelcinin açık i z n i olmadıkça müşteri otele hayvan getiremez. İzin halinde, 

hayvanlar ortak mekanlara Özellikle yemek salonlarına sokulamaz. Hayvanların yol açacağı tüm 
zararlardan müşteri sorumludur. Otele g e t i r i l e n hayvanlar için ücret alınır. 

İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞ 
Madde 53- Otel yönetimi, iyiniyet kurallarına uymayan müşteri i l e yapılan sözleşmeyi 

derhal sona e r d i r e b i l i r . Müşterinin ciddi b i r suç işlemesi veya bulaşıcı b i r hastalığının 
görülmesi hallerinde o t e l c i , sözleşmeye son ve r i r . 

OTELE GELİŞ, OTELDEN AYRILIŞ 
Madde 54- Otelin koşulları genellikle b i r gün ya da b i r gece için b e l i r t i l i r . Müşteri 

otele geliş gününün fiyatını tam olarak öder. Ayrılış günü için ödeme yapmaz. Aksine b i r 
şart konmamışsa, ayrılan yerler ayrılış günü saat 12.00'ye kadar müşterinin kullanımına açık 
tutulur. 
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Otelci müşterinin uyması gereken kuralları yatak odaları ve genel kullanım alanlarına 
asacağı duyurularla b e l i r t i r . 

OTELE GELİŞTE ÖZEL HALLER 
Madde 55- Otele geliş gününün sabahında odalarına girmek isteyen müşteriler için, oda

lar boş tutulmuşsa o gecenin ücreti de i s t e n e b i l i r . 

ODA VE YEMEK ÜCRETLERİ (PANSİYON) 
Madde 56- Tam pansiyon ücretlerifoda, kahvaltı ve i k i yemek fiyatlarını kapsayan ö-

zel b i r t a r i f e d i r . Yarım pansiyon ücretleri, oda, kahvaltı ve bir yemek fiyatlarını kapsayan 
bi r t a r i f e d i r . Müşterinin otele varıştan sonra alacağı i l k yemek pansiyon anlaşmasını başla
tır. 

Müşteriler tam veya yarım pansiyon ücretlerine tabi oldukları zaman, otelde yenilme
yen yemekler için fiyattan indirim yapmayabilir. 

YEMEKLER 
Madde 57- Aksi belirtilmemiş ise "yemekler" sözünden kahvaltı, öğle yemeği ve akşam 

yemeği anlaşılır. Tüm yemekler b e l i r t i l e n saatlerde ve b e l i r t i l e n yerlerde yenir. B e l i r t i l e n 
yer ve zaman dışındaki yemek t a l e p l e r i için ilave ücret i s t e n e b i l i r . 

MÜŞTERİNİN EŞYASINA KARŞI SORUMLULUK 
Madde 58- Otelci müşterinin eşyasının yok olmasından,bozulmasından, çalınmasından so

rumludur . 
Şu kadarki o t e l c i veya hizmetlilerine yüklenebilecek bir kusur ispat olunmadıkça bu 

sorumluluk Borçlar Kanunu hükümleri i l e sınırlıdır. 

DEĞERLİ EŞYA 
Madde 59- Otelci müşterinin değerli eşyasını saklamak üzere almış veya almaktan ka

çınmışsa sorumluluğu sınırsızdır. 
Para, mücevher, kıymetli evrak vb. değerli şeyler saklamak üzere otelciye bırakılmamış -

sa, o t e l c i ancak kendisinin veya hizmetlilerinin kusurluluğu durumunda sorumlu olur. 

SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ 
Madde 60- Müşteri zararını öğrenir öğrenmez otelciye bildirmezse talep hakkı kaybolur. 
Otelcinin sorumluluğu üzerine almadığını, sorumluluğu kabul etmeyeceğini veya 58 ve 

59 uncu maddeler aksine b i r koşula bağlandığını bildirmesi sorumluluğunu kaldırmaz. 

Madde 61- Otelci, müşterinin otelin garaj veya parkına koyduğu otomobil vb. vasıta
sının hasar görmesinden kendi veya personelinin kusur veya ihmali koşulu i l e sorumludur. 

HESABIN ÖDENMESİ 
Madde 62- Faturaların, müşteriye sunulması Ü2erıne ödenmesi gerekir. Ödeme ulusal pa

ra ya da o günkü kur üzerinden hesaplanacak dövizle yapılır. Banka çekleri ya da seyahat a-
centalarından alınmış kuponlar ancak tam bir güvenceye sahip iseler kabul e d i l i r l e r . 

Otelcinin çek ya da kuponları kabul etme zorunluluğu yoktur. 

ALIKOYMA HAKKI (HAPİS HAKKI) 
Madde 63- Otelci, faturasını ödemeyen müşterinin eşyasını alıkoymak hakkına sahiptir. 
Müşteri borcunu en geç 30 gün içinde tara olarak ödemediği takdirde otelci alıkoyduğu 

eşyayı s a t a b i l i r . 

OTELDE BULUNAN KAYIP EŞYA 
Madde 64- Otelde bulunan kayıp eşya otel yönetimine teslim edilmelidir. 

ÖLÜM DURUMU 

Madde 65- Müşterinin otelde ölmesi durumunda varisler veya müşteri adına hareket et
meye y e t k i l i kılınmış kişiler müşterinin ölümü nedeniyle uğranılan zararı ve eğer gerekiyor
sa, odanın yeniden döşenmesi veya dezenfekte edilmesi ve yatak takımının yenilenmesi gibi 
g i d e r l e r i karşılamak zorundadırlar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
İŞLETMELERİN BAKANLIKLA İLİŞKİLERİ 

BAKANLIĞIN TEŞVİK VE HİMAYESİ 
Madde 66- Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi sahipleri Bakanlığın teşvik ve 

himayesi altındadırlar. 
Bakanlık, turizm yatırımlarının süreleri içinde gerçekleştirilmesi ve işletmelerin bek

lenilen hizmeti sağlayabilmeleri amacıyla belge sahiplerinin diğer kamu kuruluşları nezdin-
dekı sorunlarının prensipler düzeyinde çözümü konusunda girişimlerde bulunur. 

BAKANLIĞIN TEKNİK YARDIMI 
Madde 67- Bakanlığın merkez, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatı, turizm yatırım ve işlet

melerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi için i l g i l i l e r e gerekli istişare, b i l g i ve teknik 
yardım i l e , dış pazarlama çalışmalarında gerekebilecek işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 

DIŞ PAZARLAMA ÇABALARI 
Madde 68- Bakanlık yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak üzere hazırlayacağı turizm pa

zarlama programları (tanıtıcı yayınlar, film video kasetleri hazırlamak, reklam program ve 
st r a t e j i s i n i n hazırlanması, yabancı acenta, taşıyıcı ve yazar daveti, kongre, fuar ve sergi
lere iştirak vb.) üzerinde turizm işletmelerinin mesleki örgütleri i l e istişare edebilir. 

Turizm işletmeleri, Bakanlığın bahse konu pazarlama çalışmalarının ver i m l i l i k ve etkin
liğinin artırılmasına yardımcı olmak amacıyla, düzenlenecek müşterek pazarlama projelerinde 
yer a l a b i l i r l e r , katkıda bulunabilirler ve Bakanlığın pazarlama amaçlı (yabancı yazar, taşıma
cı, acenta gibi) misafir ağırlamalarında işletmenin sağlayacağı hizmetlerin fiyatlarında i n 
dirim yapabilirler. 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
Madde 69- Bakanlık kurslar açarak, burslar sağlayarak, seminerler, konferanslar düzen

leyerek, turizm işletmeleri personelinin görgü, b i l g i ve mesleki yeteneklerinin geliştiril
mesini sağlar. 

Turizm işletmeleri Bakanlığın anılan eğitim programlarına,öğretim görevlisi sağlayarak 
staj için öğrenci kabul ederek, eğitim araç ve gereç temininde yardımcı olarak katkıda bulu
n a b i l i r l e r . 

BAKANLIĞIN HAKEMLİĞİ 
Madde 70- Bakanlık turizm işletmelerinin b i r b i r l e r i y l e ve müşterileriyle ilişkilerin

den doğacak sorun ve anlaşmazlıkların çözüm ve giderilmesinde, sektörde örf ve adetlerin be
lirmesini sağlayacak biçimde danışman ve hakem rolü oynar. 

BİLGİ VERME 
Madde 71- Belgeli işletmeler, Bakanlıkça istenen her türlü b i l g i ve v e r i l e r i Bakanlığa 

bildirmekle yükümlüdürler. 

ALTINCI BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

YÜRÜRLÜK 
Madde 72- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
YÜRÜTME 
Madde 73- Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26 



23 Mart 1983 — Sayı : 17996 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 27 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 
ÖĞRETİM 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

I- ÖĞRETİM SÜRESİ VE BAŞKA FAKÜLTELERDEN NAKİL: 

Madde 1- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretimi,her b i r i 16 haftadan 
oluşan,sekiz yarıyılda yapılır. 

Başka bir Hukuk Fakültesinden İstanbul Hukuk Fakültesine nakledenler hakkında bu hu
susa ilişkin kurallar uygulanır. 

II- ÖĞRETİMİN ŞEKLİ: 
Madde 2- Lisans öğretimi: a) Dersler, b) Pratik çalışmalar ve müzakereler, c) Semi

nerler olmak üzere uç şekilde yapılır. 
Dersler,pratik çalışmalar ve seminerler Öğretim üyeleri tarafından yapılır. 
Müzakereler,ilgili öğretim üyesinin tensibi i l e ve denetimi altında araştırma görev

l i l e r i tarafından da yapılabilir. 

III- ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ: 
Madde 3- Fakülte Kurulu i k i n c i yarıyıl sonu toplantısında gelecek i k i yarıyıl için 

eğitim ve öğretim i l e i l g i l i esasları ve öğretim takvimini kararlaştırır. 
Dekanlık,bu takvime göre gelecek i k i yarıyıldaki dersleri,pratik çalışmaları,serbest 

dersleri,seminerleri,müzakereleri ve bunların yapılacağı salonlarla gün ve saa t l e r i n i ve 
bunları gerçekleştirecek öğretim üyelerinin adlarını gösteren b i r program hazırlayarak ilan 
eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
DERSLER 

I- GAYE 
Madde 4- Derslerden maksat,hukuk biliminin ve programa giren diğer b i l i m l e r i n teorik, 

sistematik ve pratik izahlarını yapmaktır. 
Bunun için 6.maddede yazılı ders ve sınav konularının bütünlükleri bozulmadan 18. 

maddede kendilerine tahsis edilmiş olan yarıyıl saatleri içinde okutulmaları esastır. 
II- ÇEŞİTLERİ: 
Madde 5- Dersler: a) Mecburi,b) Seçimlik, c) Serbest olmak üzere üç çeşittir. 
1) MECBURİ VE SEÇİMLİK DERSLER: 

Madde 6- a) Mecburi dersler şunlardır: 
Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 
Türk D i l i 
Hukuk Başlangıcı 
Medeni Hukuk 
Roma Özel Hukuku 
İktisat 
Anayasa Hukuku 
Ceza Hukuku 
İdare Hukuku 
Devletler Umumi Hukuku 
Maliye (Malî Hukuk) 
Hukuk Sosyolojisi 
Türk Hukuk Tarihi 
Medeni Usul Hukuku 
Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 
Vergi Hukuku 
Ticaret Hukuku I (Kara Ticaret Hukuku) 
Hukuk Felsefesi 
Devletler Özel Hukuku 
Ticaret Hukuku II ( Deniz ve Sigorta Hukuku) 
İcra-İflâs Hukuku 
Ceza Usul Hukuku 
Genel Kamu Hukuku 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Adlî Tıp 
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b) Seçimlik Dersler Şunlardır: 

2.SINIF 3. SINIF 4. SINIF 

Sosyoloj i 
Kriminoloji 
İstatistik 
Siyasi Tarih 
İşletme Ekonomisi 
Çalışma Ekonomisi 
Haberleşme Hukuku 

Hukuk Metodolojisi 
Umumi Hukuk Tarihi 
Hava Hukuku 
İktisadi Düşünceler Tarihi 
Doğal Kaynaklar Hukuku 
Uzay Hukuku 
Çevre Korunması Hukuku 
Ekonomik Suçlar 
Avrupa Hukuku 

Adalet P s i k o l o j i s i 
F i k r i Hukuk 
Askeri Ceza Hukuku 
Banka Hukuku 
Milletlerarası Ceza Hukuku 
Dış Ticaret Hukuku 
Muhasebe ve Bilanço Hukuku 
Toprak Hukuku 
Mukayeseli Medeni Hukuk 

2) Serbest Dersler 
Madde 7- Fakülte Kurulu, 3.madde gereğince yapacağı toplantıda gelecek i k i yarıyıla 

ait ders konularından başka,Fakülte Öğretimi i l e i l g i l i diğer konular üzerinde verilecek 
serbest dersleri kararlaştırır ve ayrıca diğer Fakültelerden arzu eden öğretim üyeleri ta
rafından, Hukuk Fakültesinde verilecek serbest dersleri b e l i r l e r . 

Serbest derslerden sınav yapılamaz. 

Madde 8- Pratik çalışmaların gayesi 9.maddede yazılı derslerin programına giren ko
nuları,özellikle uygulama bakımından ele almak,hukuk kaynaklarının ve mahkeme içtihatları
nı incelemek,yaptırılacak kompozisyonlarla öğrenciye Hukukî ifade melekesini kazandırmaktır. 

Müzakerelerin gayesi, Fakültede okunan ders programlarına giren konular üzerinde 
öğrencilerle konuşmalar yapmak, gereken konuları tekrarlamak,öğrencilere sorular sormak ve 
alınan cevaplar üzerinde tartışma açmak suretiyle konuların ve sorunların öğrencilerce 
kavranılmasını ve öğrenilmesini sağlamaktır. 

I I - PRATİK ÇALIŞMALAR 

1- Konular 
Madde 9- Aşağıdaki dersler, 18.madde hizalarında gösterilen yarıyıl saati i l e mec

buri pratik çalışmaların konusunu oluşturur. 
Medeni Hukuk 
Roma Özel Hukuku 
Anayasa Hukuku 
Ceza Hukuku 
İdare Hukuku 
Medeni Usul Hukuku 
Vergi Hukuku 
Ticaret Hukuku 
Devletler Özel Hukuku 
İcra-İflas Hukuku 
Ceza Usul Hukuku 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Yukarıdaki konular dışında kalan dersler üzerinde 7.maddedeki usul dairesinde ser

best pratik çalışmalar yapılabilir. 

Pratik çalışmalara tahsis edilen saatlerde ders yapılamaz. 

2- Yazılı Ödevler 

Madde 10- Pratik çalışmalarda her yarıyılda Fakülte içinde en az i k i yazılı ödev yap
tırılır. 

Öğretim Üyesi, öğrencilere ayrıca "ev ödevi" v e r e b i l i r . 

III- Müzakereler 
Madde 11- Müzakereler, ayrıca b i r kayda ve yarıyıl harcına tabi değildir.Bunlara d i 

leyen öğrenci katılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PRATİK ÇALIŞMALAR VE MÜZAKERELER 

I- GAYE 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SEMİNERLER 

I- GAYE 

Madde 12- Seminerlerin gayesi, öğrenciye bilimsel araştırma yöntemlerini Öğretmek, 
hukuk bibliyografyasına ve kaynaklarına bizzat başvurmak suretiyle onu bağımsız çalışmaya 
ve hukuk biliminin çeşitli dalları üzerinde incelemeler yapmaya ve bunların sonuçlarını be
lir l e y e n yazılı çalışmalar hazırlamaya ve bunları bilimsel b i r şekilde açıklamaya,tartışma
ya ve savunmaya alıştırmaktır. 

II- KONULAR 
Madde 13- Aşağıdaki derslerden her yıl en az b i r yarıyıl olmak üzere seminer yapı

lır. 

Medeni Hukuk 
Roma Hukuku 
Anayasa Hukuku 
Ceza Hukuku 
İdare Hukuku 
Devletler Umumi Hukuku 
Hukuk Sosyolojisi 
Türk Hukuk Tarihi 
Medeni Usul Hukuku 
Mali Hukuk 
Vergi Hukuku 
Kara Ticareti Deniz ve Sigorta Hukuku 
Hukuk Felsefesi 
Devletler Özel Hukuku 
İcra-İflas Hukuku 
Ceza Usul Hukuku 
Genel Kamu Hukuku 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Diğer derslerden seminer yapılmasına i l g i l i bölüm'ün Başkanının önerisi üzerine De
kan tarafından karar v e r i l e b i l i r . 

Konuları yakın olan seminerler, i l g i l i Bölüm Başkanlarının kararıyla birleştirile
b i l i r veya müşterek olarak yapılabilir. 

III- KAYIT ŞARTI 

Madde 14- Seminerlere kayıt ve kabul edilmek için: 
1) B i r i n c i sınıf sınavlarını başarmış bulunmak, 
2) Seminer çalışmaları için yeter derecede b i l g i s i ve e h l i y e t i bulunduğu,semineri 

yöneten öğretim üyesi tarafından kabul olunmak gerekir. 
Bir seminere otuzdan fazla öğrenci kabul olunmaz. 

IV- SEMİNER FAALİYETİ VE DEVAM 

Madde 15- Kaydedilenlerin seminerlere devamı mecburidir. Arka arkaya üç seminer top
lantısına gelmeyenlerin kaydı s i l i n i r ve b i r yarıyıl içindeki seminer toplantılarının yarı
sına her ne sebeple olursa olsun devam etmeyenlere seminer belgesi verilmez. 

Semineri yöneten öğretim üyesi, yaz yarıyılı sonunda Dekanlığa,seminere devam eden 
Öğrencilerle seminerden kaydı si l i n e n öğrencilerin adlarını gösteren b i r l i s t e ve seminer
l e r i n faaliyet derece ve sonuçlarını bil d i r e n b i r rapor v e r i r . 

Seminer çalışmaları Fakültede saklanır ve bunlardan semineri yöneten öğretim üyele
rince uygun görülenleri Fakülte tarafından yayınlanabilir. 

Seminerlerde üstün başarı gösteren öğrencinin durumu esas kaydına işaret olunur. 
V- SEMİNER BELGESİ 

Madde 16- Seminer çalışmalarını düzenli b i r şekilde takip eden ve bunlarla başarı 
gösteren öğrenciye b i r seminer belgesi v e r i l i r . 

Bu belge, semineri yöneten öğretim üyesi i l e Dekan tarafından imzalanır. 
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İKİNCİ KISIM 
DERSLERE YAZILMA 

1- Yazılma (Enskripsiyon) 

Madde 17- Derslere yazılma, ögrencilerin her yarıyıl basında o yarıyılda takip ede
ceği derslerin adlarını kendisine verilecek olan karnenin o yarıyıla a i t sayfasına yazması 
ve bu derslerin harçlarını üniversite veznesine yatırıp karnesini Fakülte kalemine damga-
latmasıyla tamam olur. 

öğrenciler bu işlemi yarıyıl başlangıcından itibaren on gün içinde tamamlamaya mec
burdurlar. T a t i l günleri bu süreye eklenir. İşlemlerini süresi içinde tamaml atmayanlar o 
yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar. 

D i n l e y i c i l e r i n kaydına Dekanlıkça karar v e r i l e b i l i r . 

2- Yarıyıl Saati ve Yazılma Sırası 

Madde 18- Dersler,kayıt ve sınav bakımından 1,2.,3 ve 4. sınıflara ayrılır. 
B i r i n c i sınıftan başlamak üzere bu maddedeki cetvelde gösterilen yarıyıl ve saat sa

yısınca sınıf sırasına göre yazılmak lâzımdır. İki yarıyıl devam eden derslere b i r i n c i yarı
yıl başından yazılmak şarttır. Bu derslerden i k i n c i yarıyıldan itibaren enskripsiyon alına
maz. 

İkinci sınıf derslerine yazılabilmek için, b i r i n c i sınıf derslerin tümünden başarılı 
olmak şarttır. 

Diğer sınıfların derslerinde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınıfın dersle
r i n i n yanında b i r üst sınıfa a i t derslere de yazılabilir. 

İkinci,üçüncü ve dördüncü sınıfIara geçen öğrenciler, 6.maddede yazı kendi sınıf
larına a i t seçimlik derslerden b i r i n i seçip enskripsiyon süresi içinde b i r beyanname i l e Fa
külte Dekanlığına b i l d i r i r l e r . Seçimlik ders Fakülteye b i l d i r i l d i k t e n sonra artık değişti
rilemez ve mecburi derslere a i t esas hükümlere tâbi olur. 

Kış Yaz 
Dersler Yarıyılında Yarıyılında Bölüm 

Ders Pratik Ders Pratik 
Saati Çalışma Saati Çalışma 

Saati Saati 

1.SINIF: 
Atatürk t i k e l e r i ve 
Inkilap Tarihi 1 
Türk D i l i 2 
Hukuk Başlangıcı 2 
Medenî Hukuk 4 
Borçlar Özel Hukuku 2 
İktisat 4 
Anayasa Hukuku 4 

19 19 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Özel Hukuk B i l i m l e r i 
" " " 

Malî ve İktisadî Bilimler 
Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

2.SINIF: 
Atatürk İlkeleri ve 
İnkilâp Tarihi 1 
Borçlar Hukuku (Ge
nel Hükümler) 4 
Ceza Hukuku (Ge
nel Hükümler) 4 
İdare Hukuku 4 
Devletler Umumî 
Hukuku 3 
Maliye (Malî Hukuk) 3 
Hukuk Sosyolojisi 2 
Türk Hukuk Tarihi 3 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Özel Hukuk B i l i m l e r i 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Malî ve İktisadî Bilimler 
Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

24 24 
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Dersler 
Kış 

Yarıyılında 
Yaz 

Yarıyılında Bölüm 

Dere Pratik 
Saati Çalışma 

Saati 

Ders Pratik 
Saati Çalışma 

Saati 

SEÇİMLİK DERSLER: 
Sosyoloji 
Kriminoloji 
İstatistik 
Siyasî Tarih 
İşletme Ekonomisi 
Çalışma Ekonomisi 
Haberleşme Hukuku 

25 

1 
1 
1 
1 

25 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 
II II II 

Malî ve İktisadî Bilimler 
Kamu Hukuku B i l i m l e r i 
Malî ve İktisadî Bilimler 

l II II 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

3. SINIF: 
Atatürk İlkeleri ve 
İnkilap Tarihi 1 
Medenî Hukuk (Eşya 
Hukuku) 4 1 
Borçlar Hukuku (Ö-
zel Hükümler) 2 1 
Medenî Usul Hukuku 3 1 
Vergi Hukuku 2 1 
Ticaret Hukuku I 
(Kara Ticaret Hukuku)4 1 
Hukuk Felsefesi 2 
Ceza Hukuku (Özel 
Hükümler) 2 1 

20 6 20 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Özel Hukuk B i l i m l e r i 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 
Malî ve İktisadî Bilimler 

Özel Hukuk B i l i m l e r i 
Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Seçimlik Dersler: 
Hukuk Metodolojisi 
Umumî Hukuk Tarihi 
Hava Hukuku 
İktisadî Düşünceler 
Tarihi 
Doğal Kaynaklar 
Hukuku 
Uzay Hukuku 
Avrupa Hukuku 
Çevre Korunması 
Hukuku 
Ekonomik Suçlar 

21 

4.SINIF: 

Atatürk İlkeleri ve 
İnkilâp Tarihi 1 
Devletler Özel Hukuku 3 
Ticaret Hukuku II 
(Deniz ve Sigorta Hu-
kukuı) 3 
Medenî Hukuk 
(Miras Hukuku) 2 
İcra-İflas Hukuku 3 
Ceza Usulü Hukuku 3 
Genel Kamu Hukuku 3 
İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku 3 
Adlî Tıp 1 

İT 

1 
1_ 

21 

2 
3 
3 
3 

3 
1 

22 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 
II II II 

II I I 

Malî ve İktisadî Bilimler 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Kamu Hukuku Bilimleri 
Özel Hukuk Bilimleri 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31 



Sayfa: 32 RESMÎ G A Z E T E 23 Mart 1983 — Say ı : 17996 

Seçimlik Dersler: 

Adalet P s i k o l o j i s i 1 
Fikrî Hukuk 1 
Askerî Ceza Hukuku 1 
Banka Hukuku 1 
İslâm Hukuku 1 -
Milletlerarası Ceza 
Hukuku -
Dış Ticaret Hukuku 
Muhasebe ve Bilanço 
Hukuku 
Toprak Hukuku 
Mukayeseli Medenî 
Hukuk 

23 6 

II- Fakülteye Devam 
Madde 19- Fakülteye kayıtlı öğrenciler, derslere devam etmek zorundadırlar. İki yarı

yılda mazaretsiz toplam 30 günden fazla eğitim-öğretime katılmayan öğrenciler, o yılki sınav 
haklarını kaybederler. Bu süreyi aşan devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu i l e kanıtlayan
ların devamsızlıklarını telâfi etmelerine bağlı olarak sınav hakları saklıdır. 

II I - Derslere Devamın Kontrolü 
Madde 20- öğretim elemanı derslere devam mecburiyetinin, tesbit edilen esaslar daire

sinde yerine getirildiğini kontrol eder. 
Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere a i t bir l i s t e sınavların 

başlangıcından 15 gün önce Dekanlığa tevdi olunur. 
Bu öğrenciler sınavlara kabul edilmezler. 
IV- B i r i n c i Sınıfta Başarısızlık 
Madde 21- B i r i n c i sınıfın öğrencileri,öğrenimin başlangıcından itibaren en çok i k i 

eğitım-öğretim yılı içinde I. sınıfta okutulan bütün derslerden başarılı olmaya mecburdurlar. 
Bu mecburiyeti yerine getirmeyen öğrencilerin Fakülte i l e ilişkileri k e s i l i r . 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SINAVLAR 

BİRİNCİ BOLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

I. Sınav Dönemleri 
Madde 22- Mecburi derslerin sınavları yaz yarıyılı sonunda; seçimlik derslerin sınav

ları o dersin okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. 
Mecburi derslerin bütünleme sınavları o dersin okutulduğu öğretim yılını takıp eden 

Eylül-Ekim ayları içinde yapılır. 
İlk yarıyılda okutulan seçimlik derslerin bütünleme sınavları o dersin okutulduğu öğ

retim yılını takip eden Haziran-Temmuz ayları içinde yapılır. 
İkinci yarıyılda okutulan seçimlik derslerin bütünleme sınavları aynı yılın Eylül-Ekim 

ayları içinde yapılır. 
II- Sınava Girebilme Şartları 
Madde 23- öğrencilerin b i r dersin sınavına girebilmeleri için gerçekleştirmek zorunda 

oldukları şartlar şunlardır: 
a) Dersler yüzde yetmişine, dersin pratik çalışmasının yüzde seksenine devam edilmiş 

olması; 

b) İstanbul Üniversitesi öğrenci Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince yapılacak yarı
yıl içi sınavlarındaki başarı ortalamasının tam notun en az yüzde kırkını oluşturması; 

c) İşbu Yönetmeliğin 10.maddesi gereğince yaptırılan ödevler de başarı sağlanmış bu-
lunulması; 

d) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tesbit edilecek sınav harçlarının Üniversite vezne
sine yatırılmış olması. 

Sınavlarda başarısızlık halinde, tam notun en az yüzde otuzunu almış bulunanlar bütün
leme sınavlarına kabul e d i l i r l e r . 

Bütünleme sınavına girme hakkını kazanamayanlar i l e bu sınava g i r i p başarı göstereme
miş olanlar o ders veya derslere b i r defaya mahsus olmak üzere Öncelikle tekrar yazılmak su-
retiyle bunları ve varsa uygulamalarını bu yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorundadır

lar . Aynı durum tekerrür ederse öğrencinin Fakülte i l e i l g i s i k e s i l i r . 

Kamu Hukuku B i l i m l e r i 
Özel Hukuk B i l i m l e r i 
Kamu Hukuku B i l i m l e r i 
Malî ve İktisadî Bilimle 
Kamu Hukuku B i l i m l e r i 

Malî ve İktisadî Bilimler 

1 - Özel Hukuk B i l i m l e r i 

23 
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IIl- Başvurma Usulü 
Madde 24- İşbu Yönetmeliğin 23. maddesinde gösterilen şartları gerçekleştirmiş olan 

öğrencilerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre lüzumlu sayıda enskripsiyon almış olduklarını-
gösteren karnelerini sınav dönemlerinin başlangıcından on gün önce Fakülte kalemine vererek 
sınav harçlarını Üniversite Veznesine yatırdıklarına dair makbuzlarını ibraz etmeleri şarttır. 

IV- Sınıf Sınavlarında Başarının Şartları 
Madde 25- Bir sınıfta başarı göstermiş sayılmak için o sınıfta okutulan bütün dersle

r i n sınavlarını başarı i l e vermiş olmak gerekir.Bir sınıfta okutulan derslerin sınavlarının 
tümü başarı i l e bitirilmedikçe 18. madde gereğince üst sınıftan enskripsiyonu alınmış dersle
r i n sınavına girilemez. 

işbu Yönetmeliğin 18.maddesi gereğince enskripsiyon almış ve 23. maddede gösterilen sı
nava girme şartlarını da gerçekleştirmiş bulunan öğrenciler bu derslerin katılabilecekleri 
i l k sınavlarına g i r e r l e r . Bu sınavda başarılı olamadıkları takdirde,gelecek yılın yaz yarıyı
lı sınavlarında bütünlemeye g i r e r l e r . 

İKİNCİ BÖLÜM 
SINAVLARIN YAPILMASI VE ŞEKLİ 

I- Sınavların Yapılması 
Madde 26- Sınavlar, Fakülte Dekanlığınca bu Yönetmelik hükümleri dairesinde hazırla

nacak programa göre yapılır. 
Öğrenciler sınavlara bu programa göre hazırlanan l i s t e l e r d e k i gün ve saatlerde g i r 

mek ve kimlik belgelerini ve öğrenci karnelerini beraberlerinde getirmek zorundadırlar. 
Gününü ve saatini hangi sebep ve mazeretle olursa olsun geçiren veya kimlik belgele

r i n i ve öğrenci karnelerini beraberinde bulundurmayan Öğrenci sınava alınmaz ve o devre i -
çinde bir daha aynı sınava kabul edilmez. 

Öğrencinin b i r devrede gireceği sınavlar arasında gün vermek mecburiyeti yoktur. Üni
versite binaları dışında sınav yapılamaz. 

I I - Sınav Kurulu 
Madde 27- Sınavlar i l g i l i anabilim dalına mensup öğretim elemanları tarafından yapı

lır. Bunların mazereti halinde Dekan, bu işle başka öğretim elemanlarını görevlendirir. 
II I - Sınav Şekli 

Madde 26- Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı olarak yapılır.Yarıyıl 
içi sınavları sözlü olarak yapılır. Bölüm Başkanının önerisi ve Dekanın onayı i l e bu sı
navlar yazılı olarak da yapılabilir. 

IV- Sınav Usulü 
Madde 29- Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavları evvelden tesbit edilmiş olan gün 

ve saatlerde ve b e l l i yerlerde bu işle vazifelendirilmiş Öğretim elemanlarının nezaretinde 
yapılır.Sınav müddeti, dört saati geçmemek üzere tayin e d i l i r . Sınavını bu müddette bitirme
yenlerin kâğıtları alınır. 

Sınavlarda sualler verildikten sonra salona hiçbir öğrenci alınmaz ve çıkan Öğrenci
nin tekrar içeri girmesine müsaade olunmaz. Sınavlarda öğrenciler, sınav salonuna kitap,ka
nun, yazılı veya basılı kâğıtlar, defter not ve müsveddelik kâğıt getiremezler; ancak uy
gun görülürse, öğrenci kanununu beraberinde bulundurabilir. Cevaplar,Fakültece mühürlenmiş 
kâğıtlara yazılır; sayfa adedi tahdit e d i l e b i l i r . 

Kopya eden veya kopya teşebbüsünde bulunan veya kopya ettiği soruşturma i l e sonradan 
anlaşılan öğrenci.o devrede girdiği bütün sınavları başaramamış sayılacağı g i b i , o devre de 
başka hiçbir sınava alınmaz. Bu g i b i öğrencilere ayrıca d i s i p l i n cezası v e r i l i r . 

Kopya ettiren veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hükümler uygulanır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SINAV SONUÇLARI 

I- Sınavlarda Değerlendirme 
Madde 30- Tam not 100'dür. 
Başarı notu ise tam notun en az % 50'sidir. Bu asgari başarı notunu sağlamış olan öğ

rencinin almış olduğu nota, yarıyıl içi sınav notları ortalamasının % 20'si eklenmek sure
t i y l e Öğrencinin o dersten almış olduğu başarı notunun derecesi bulunur, 

II- Diploma 
Madde 31- Bu Yönetmelik gereğince tüm sınavları başarı i l e bitirenlere Hukuk Fakül

tesi Diploması v e r i l i r . 
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III- Diploma Derecesi 
Madde 32- Öğrencinin Fakültedeki öğrenimi sırasında aldığı derste başarı notlarının 

toplamı okuduğu ders sayısına bölünür. Ve elde edilen sonuca göre aşağıdaki l i s t e uygulanır. 
50 - 65 ORTA 
66 - 80 İYİ 
81 -100 PEKİYİ 
Diplomada ayrıca not ortalaması b e l i r t i l i r . 

IV- ÖN LİSANS 
Madde 33- Bir öğrenci i l k 4 yarıyılın bütün derslerini başarılı tamamlamış olmak kay

dı i l e , öğreniminin bütününü tamamlayamaz durumda kalırsa, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesine bağlı Adalet Yüksek Okulunda Okutulan eksik dersleri i k i yarıyıllık ek öğretim sonun
da başardığı takdirde kendisine ÖN LİSANS Diploması v e r i l i r . 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YÜRÜRLÜK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

YÜRÜRLÜK 
Madde 34- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve imtihan Talimatna

mesi ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. İşbu Yönetmelik 1982-1983 ders yılından itibaren 
yürürlüğe girer. 

Geçici Madde 1. 
İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce geçirilmiş sınavlarda alınmış notlar dip

loma derecesinin tayininde PEKİYİ = 90, İYİ = 73, ORTA = 58, kabul e d i l i r . Elde edilen bu 
sonuca Yönetmeliğin 32. maddesi uygulanır. 

Geçici Madde 2. 
Yürürlükten kaldırılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve İmti

han Talimatnamesine-göre A grubu 1. sınıf, 1-2 yarıyıl; B grubu 2. sınıf, 3-4 yarıyıl; C 
grubu 3. sınıf, 5-6 yarıyıl; D grubu 4. sınıf 7-8 yarıyıl olarak kabul e d i l i r . 

Geçici Madde 3. 
1. 1982-1983 ders yılından itibaren i l k defa alınacak derslere bu Yönetmelik hüküm

l e r i uygulanır. 
2. 1981-1982 ders yılında yürürlükten kalkan Talimatnameye göre A,B,C, ve D grubla-

rında bulunan ve güz dönemi sınavlarında başarı sağlayamamış Öğrenciler için 1982-1983 ders 
yılı başında b i r sınav hakkı v e r i l i r . 

Gerek bu veya daha önceki sınava girmeme, gerekse g i r i p de başarısızlık gösterme ha
linde öğrenciler, kaldırılan Talimatnamenin hükümlerine t a b i d i r l e r . 

Geçici Madde 4. 
1. Yürürlükten kalkan Talimatnameye göre ayrı ayrı A,B,C ve D gruplarının derslerin

den enskripsiyon alarak o grupta derse devam mecburiyetlerini doldurmuş olan öğrencilerin 
bu yönetmelik i l e yeniden ihdas edilmiş olan derslere devamları ve sınavlarını geçirmiş olma
ları aranmaz. 

2. 1982-1983 ders yılında 3. sınıfa geçmiş (3. sınıfa enskripsiyon almış) olan öğren
c i l e r Bu Yönetmeliğin 18.maddesinde 2. sınıfta okutulacağı b e l i r t i l e n Maliye (Malî Hukuk) 
dersine enskripsiyon almak mecburiyetindedirler. Sınıf geçmiş sayılmak için bu dersin sına
vını da vermek şarttır. 

3. 1?82-1983 ders yılında 4. sınıfa geçmiş (4. sınıf derslerine enskripsiyon almış) 
olan öğrenciler bu Yönetmeliğin 18. maddesinde 3. sınıfda okutulacağı b e l i r t i l e n Kara Tica
r e t i Hukuku dersine de enskripsiyon almak mecburiyetindedirler. Sınıf geçmiş sayılmak için 
bu dersin sınavını da vermek şarttır. 

1982-1983 ders yılından Önce yürürlükten kalkan Talimatname hükümleri gereğince 
Sigorta Hukuku dersini seçmiş ve sınavını vermiş bulunan öğrenciler 4. sınıfta Sigorta Huku
kundan sınava tabi tutulmazlar. 

4. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce bulundukları gruplarda Genel Kamu Huku
ku, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku ve Miras Hukuku derslerine enskripsiyon alarak bu dersle
re devam şartını yerine getirmiş ve üst sınıfa enskripsiyon almış olan öğrencilerin yeniden 
bu derslere devamı gerekmez. 

5. 1982-1983 ders yılında,4. sınıfta, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku yerine,sade
ce Sosyal Güvenlik Hukuku dersi i k i yarıyıl ve haftada b i r saat olarak okutulur ve sadece bu 
dersin sınavı yapılır. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden Önce İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersle
rine a i t devam şartlarını yerine getirmiş fakat bu derslerin sınavından başarı sağlayamamış 
öğrenciler bu derslerin sınavına bu Yönetmelik hükümlerine göre g i r e r l e r . 
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6. Yürürlükten kalkan Talimatname Hükümlerine göre okutulmaktayken bu yönetmelikle 
değişik sınıflara nakledilmiş olan derslerin sınavlarını başaramadıkları için tekrarlamak 
zorunda kalan öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerine tabı olurlar. Bu öğrencilerin devam mec
buriyetleri hakkında Dekanlık gerekli kararları alır. 

7. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Talimatnameye göre D grubunda oku
tulmakta olan Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları dersinden sınav yapılmaz. 

Geçici Madde 5. 
Bu Yönetmeliğe öğrencilerin intibaklarını sağlamak bakımından çıkabilecek diğer sorun

l a r . Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunca verilecek kararlarla çözümlenir. 

 M i l l i Prodüktivite Merkezinden: 

Mi l l i Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinin 6a. maddesinin E fıkrası 
ve Personel Yönetmeliğinin «MPM Personeli Görev Tanımları ve Nitelikleri, baş
lıklı I nolu ekinde yer alan «Kütüphaneci'de aranan nitelikler» bölümünün değiş
tirilmesine ve Madde 73 (Ek Madde II) ün ilavesine dair yönetmelik 

Madde 1 — Yönetmeliğin 65 .maddesinin «E» fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 65 
«Fıkra E» — Yukarıda tespit edilen şar t lan haiz olanlardan Yönetim Kuru

lunca düzenlenecek Yönergede belirtilecek kurallar uyarın 
tam gün esasına göre çalışan görevlilere her yıl verilecek ka
deme zammı miktarı Yönergenin eki olan ücret çizelgesi uyaca 
rınca belirlenecektir. 

Madde 2 — Personel Yönetmeliğinin «MPM Personeli Görev Tanımları ve 
Nitelikleri» başlıklı 1 No. lu ekinde yer alan «Kütüphaneci'de aranan nitelikler» 
bölümünün değiştirilmesi hakkında yönetmelik. 

DEĞİŞİKLİK METNİ: 
Kütüphanecide Aranan Nitelikler: 
1 — Kütüphanecilik konusunda eğitim veren bir yüksek öğrenim kurumunu 

bitirmiş olmak veya herhangi bir kamu kuruluşu, üniversite, MPM, yahut benzeri 
kuruluşlardan birinin kütüphanesinde kütüphaneci yardımcısı olarak en az beş 
yıl görev yapmış olmak. 

2 — Bir batı dilini kütüphanecilik konusundaki yayınları izleyebilecek ve 
kütüphane materyalinin kataloglanmasına yetecek düzeyde bilmek. 

Madde 3 — Personel Yönetmeliğine EK ÖDENEK'lere ilişkin MADDE 73 — 
(EK MADDE 2)'ün ilave edilmesi hakkında yönetmelik. 

MADDE 73 — (EK MADDE 2) 
Kamuda çalışan personele uygulanan yan ödeme ve özel hizmet tazminatları 

ile YHK'ca işverence uygulanması öngörülen verimlilik farkları ödenmesi parale
linde olarak M P M personeline de aşağıda belirtilen şekilde ek ödenek verilir. Ge
rektiğinde, belirtilen ek ödeme miktarını ar t t ı rmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Ek ödenek her ay ücretlerle birlikte ödenir. 

YÖNETİM SINIFI 20.000.— 
(Genel Sekreter, Genel Sekreter Yard., 
Şube Müdürleri) 
U Z M A N PERSONEL 
(Uzman, Uzman Yard, Şef, Raportör, 
Kütüphaneci, Çevirmen, G. Sekreter Sekreteri) 14.000.— 
Memur, Sekreter, Kütüphaneci Yardımcısı, 
Şoför, Teknisyen lo.ooo.— 
Santral Memuru, Odacı, Bekçi s 000.— 

4365 /1-1 
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Tebliğ 
Maliye Bakanlığından : 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 

Seri N o : 20 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci ve Damga Vergisi Kanununun 29. 
maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak düzenledikleri kağıtlara 
ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükellef 
lerin, bu ödemelere ilişkin olarak aşağıda belirtilen esaslara göre İşlem yapmaları 
uygun görülmüştür. 

1 — Bu kuruluşlar makbuz karşılığı ve istihkak kesinti yapılması şeklindeki 
ödemeleri kaydetmek için «Damga Vergisi Defteri» adı altında özel bir defter tuta
caklardır. Bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik 
zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacaktır. 
1983 yılında kullanılacak olan söz konusu defter, yukarıda belirtilen hükümler uya 
ıraca, bu uygulamanın yürürlüğe gireceği 1/5/1983 tarihinden önce notere tasdik 
ettirilecektir. 

2 — Kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kâğıtlar defte
rin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kâğıtlarda diğer bölü
münde ayrı ayrı gösterilecektir. 

3 — Söz konusu defterin her bölümüne takvim yılı başından itibaren 1 den 
başlayıp teselsül ettirilen sıra numarası verilecektir. 

4 — Defterde ayrıca düzenlenen kâğıdın türü, tarihi, varsa numarası. Vergi 
matrah ve miktarı belirtilecektir. 

5 — Makbuz karşılığı ödemenin kapsamına giren kâğıtlara, 
«.: liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı 
ödenecektir. 

Defter Sıra No » şeklinde; istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtlara da, 
« liralık damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti 
şekliyle ödenecektir. 

Defter Sıra No » şeklinde; yeknesak bir kaşe vurulacak ve eskiden olduğu 
gibi bu şerh kuruluşların yetkililerince onaylanacaktır. 

6 — Kâğıda ait damga vergisi miktarı ile defter sıra numarası kağıda vuru
lan kaşedeki ilgili yerlere yazılacaktır. 

7 — Kaşeleme işlemi, düzenlenen kâğıdın varsa sureti ve dip koçanı üzerine 
de yapılacak ve bu kâğıda asıl kâğıda verilen sıra numarası yazılacaktır. 

8 — Gerek makbuz mukabili ödeme kapsamına giren kâğıtların, gerek istih
kak ödemelerinde düzenlenen kâğıtların kaydedileceği bu defter, muhafaza süresi 
içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerinde ibraz ve inceleme için arzedilecek-
tir. 

9 — Bu tebliğ hükümleri 1/5/1983 tarihinden itibaren uygulanmaya bağlana
caktır. 

Tebliğ olunur. 
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YARGı BÖLÜMÜ 

YARGITAY KARARLARI 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 

Esas No : 2109 
Karar No : 1978 
Mahkemesi: Sultanhlsar S. H. 
Tarihi : 17/8/1978 
No'su: 171/151 
Emin Ayşe Uçan'a velâyeten babası Ali Uçan tarafından açılan evlenmenin ilan

sız aktine izin verilmesi davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm kanun 
yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine C. Başsavcılığı tarafından is
tenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : 

Dava, evlenme aktlnln ilansız yapılmasına izin verilmesi isteğine ilişkindir. Me
deni Kanunun 107. maddesine göre, evleneceklerden biri hasta olur ve kanuni sürelere 
uyulması halinde evlenmeye imkan kalmayacağından korkulursa, Sulh Hakimi, evlen
menin ilansız yapılmasına izin verebilir. 

Olayda, dayanılan raporda davacının, seksiüel mevresteni sebebiyle evlenmesi
nin zorunlu bulunduğu yazılı olup bu durum, Medeni Kanunun 107. maddesi uyarınca 
ilân süresinin kaldırılmasını gerektiren sebeplerden değildir. Onun için kanuni şartlar 
yok iken evlenme aktinin ilansız yapılmasına izin verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. 

SONUÇ : H.U.M.K. nun 427. maddesi uyarınca C. Başsavcılığının isteğinin ka
bulüne ve Sultanhlsar Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/8/1978 gün ve 171/151 sayılı 
olup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiş bulunan ve Emin Ayşe Uçan'ın evlenme 
aktinin ilansız yapılmasına ilişkin kararın kanun yararına bozulmasına 7/3/1983 tari
hinde oybirliğiyle karar verildi. •-—— 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 

Esas No : 2112 
Karar No : 1980 
Mahkemesi: Bodrum S.H. 
Osman Özer ile A l i Özer arasındaki vasi tayini davasının yapılan muhakemesi 

sonunda verilen hüküm kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı'nın yazılı emrine 
atfen C. Başsavcılığınca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : 

Bir kimse tabip raporu almadan akıl hastalığı veya akü zayıflığı sebebiyle hacir 
altına alınamaz (M.K. 359). 

Ayrıca, reşit olan çocuğun, hacir altına alınması halinde, asıl olan velayet al
tına konulmasıdır (M.K. 369/2). 

Buna rağmen A l i Özer'in, a k l i durumu hakkında doktor raporu alınmadan ta
nık sözüne dayanılarak vesayet altına alınması ve babası Osman'ın velayetine terk 
edilmesi yerine babası Osman Özer'in kendisine vasi tayin edilmesi yanlış olup, hük
mün bu sebeple istek gibi bozulması gerekir. 

SONUÇ : Gösterilen sebeplerle C. Başsavcılığının isteği yerinde görüldüğünden 
Bodrum Sulh Hukuk Hâkimliğinin A l i Özer'in hacir altına alınmasına ve babası Os
man Özer'in kendisine vasi tayinine ait 20/8/1982 tarih ve 198/218 sayılı kararın 
H.U.M.K. nun 427. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına 8/3/1983 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

Yargı Bölümü Sayfa: 1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

SAYI: 1983/57 
Döviz Kurları Bül ten i 

23 Mart 1983 Tarihinde Uygulanacaktır . 

II S a y ı l ı Liste (TL Olarak) 

Dövizin cinsi Döviz A l ı ş Döviz S a t ı ş Efektif A l ı ş Efektif S a t ı ş 

1 ABD d o l a r ı 
1 Avustralya d o l a r ı 
Z Avusturya ş i l i n i 
1 Bat ı Alman markı 
1 Be lç ika frangı 
1 Danimarka kronu 
1 Fransız frangı 
1 Hollanda f lor ini 
1 İsveç kronu 
1 İ s v i ç r e frangı 

100 İtalyan l i r e t i 
100 Japon yeni 

1 Kanada d o l a r ı 
1 Kuveyt d inar ı 
1 Norveç kronu 
1 Sterlin 
1 Suudi Arabistan r i y a l i 

1 ABD d o l a r ı 

201,8C 
174,86 
11,95 
84,05 
4,25 

23,62 
28,04 
74,98 
26,90 
97,49 
14,02 
84,35 

164,94 
690,38 
28,05 

297,49 
58,67 

205,84 
178,36 
12,19 
85,73 

4,34 
24,09 
28,60 
76,48 
27,44 
99,44 
14,30 
86,03 

168,24 
704,19 
28,61 

303,44 
59,84 

201,8o 
166,12 

11,95 
84,05 
4,04 

23,62 
28,04 
74; 96 
26,90 
97,49 
13,32 
80,13 

156,69 
655,86 

26,65 
297,49 
55,7^ 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 Avustralya d o l a r ı 
1 Kuveyt d i n a r ı 
1 Sterlin 

16,8870 
2,4009 

47,4823 
8,5436 
7,1968 
2,6913 
7,5018 
2,0699 

1439,37 
239.24 

1,22347 
7,1942 
3,4395 
0,8665 
3,4211 
1,4742 

Avusturya ş i l i n i 
Bat ı Alman markı 
Be lç ika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
Hollanda f lor in i 
İsveç kronu 
İ s v i ç r e frangı 
İ ta lyan l i r e t i 
Japon yeni 
Kanada d o l a r ı 
Norveç kronu 
Suudi Arabistan r i y a l i 
ABD do lar ı 

207,85 
180,11 
12,31 
86,57 
4,38 

24,32 
28,88 
77,25 
27,71 

100,41 
14,44 
86,88 

169,88 
711,09 
28,89 

306,42 
60,43 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1138]-7 Ekim 1928 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 18 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

Bildirilmiştir : 

P A Z A R L I K L A OTOMOBİL SATIŞ İLANI 
Tasfiye İşlemleri Kurulumuzca yürütülmekte olan Banker Haydar Tokgöz'e 

ait kıymet takdiri 2.000.000,— (İkimilyon) Lira olan 06 SE 056 plakalı 1976 Model 
Mercedes 200 Marka, 90HP gücünde, 4 silindirli hususi oto peşin para ve pazarlık 
usulüyle 18 Nolu Tasfiye Kurulunda 12 Nisan 1983 günü saat 16.00 da satılacaktır, 
İkinci satış ise 19 Nisan 1983 Salı günü saat 14.00 de yapılacaktır. 

Söz konusu otomobil 4. Cadde No. 110/7 Emek-Ankara adresinde görülebilir. 
Muhammen bedelin % 10 tutarında nakit teminat satış günü tasfiye kuruluna 

veya göstereceği bankaya yatırılacaktır. Teminat yatırmayanlar satışa iştirak ede» 
miyecektlr. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'lnden aşağı 
olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile son
radan teklifte bulunanlar arasında satıştaki 10. günde Kurulumuzda bir defaya mah
sus olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok arttıran üzerinde bırakılacaktır. 

Satıştan sonra teklifde bulunanlar bedel karşılığını peşin olarak Kurulumuza 
yatırmadıkça talepleri kabul edilmiyecektir. 

Oto ve şartname hakkında geniş bilgi almak isteyenler Tasfiye Kurulumuza 
müracaat edebilirler. 

ilan olunur. 

P A Z A R L I K L A OTOMOBİL SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülmekte olan Banker Hüseyin Tokgöz'e ait 

kıymet takdiri 1.500.000,— (Blrmilyonbeşyüzbin) Lira olan 06 P L 427 plakalı oto 
peşin para ve açık artırma usulüyle 18 Nolu Tasfiye Kurulunda 19 Nisan 1983 günü 
saat 15.00 de satılacaktır. İkinci satış ise 26 Nisan 1983 Salı günü saat 10.00 da ya
pılacaktır. 

Söz konusu otomobil 4. Cadde No. 110/7 Emek-Ankara adresinde görülebilir. 
Muhammen bedelin % 10 tutarında nakit teminat satış günü tasfiye kuruluna 

veya göstereceği bankaya yatırılacaktır. Teminat yatırmayanlar satışa iştirak ede-
mlyecektir. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'lnden aşağı 
olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde ilk aha ile son-
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radan teklifte bulunanlar arasında satıştaki 10. günde Kurulumuzda bir defaya mah
sus olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok arttıran üzerinde bırakılacaktır. 

Satıştan sonra teklifde bulunanlar bedel karşılığını peşin olarak Kurulumuza 
yatırmadikça talepleri kabul edilmiyecektir. 

Oto ve şartname hakkında geniş bilgi almak isteyenler Tasfiye Kurulumuza 
müracaat edebilirler. 

ilân olunur. 

Ankara Asliye 3 ncü Ticaret Mahkemesi 7 N o l u Tasfiye Kurulu Başkanlığın
dan Bildirilmiştir : 

PAZARLIKLA GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 
Tasfiye işlemleri kurulumuzda yürütülmekte olan banker Servet Ekmekçi-

oğlu (Paksan Ltd. Şt.) ait aşağıda kıymeti evsafı yazılı gayrimenkuller pazarlık 
usulü ile satışa çıkartılmıştır. 

a) Ankara İli Yenimahalle İlçesi Susuzköyü sınırları içerisinde Akçatepe 
mevkiinde Ankara İstanbul yolu üzerinde 20 nci kilometrede kısmen bodurum ve 
zemin kattan ibaret garaj, ik i oda. salon, banyo, mutfak, WC. den ibaret olup 
muammen bedeli : 3.000.000,— TL. dır. Sadece bina kısmı, arsasıyla beraber : 
4.100.OOO,— TL. dır. 

İMARIN D U R U M U : 
Ankara ili, Yenimahalle İlçesi Susuzköyü 1672 parsel 710/11250 hisseli arsa 

370/11250 hisseli villa yüzölçümü 11250 m 1 dir. 
b) Ankara Bahçeliev!er Akdeniz Caddesi No: 36/6 daki daire üç oda, salon, 

banyo r mutfak, antire WC. ve balkondan ibarettir. Muammen bedeli : 2.500.000,— 
TL. dır. 

İMARIN D U R U M U : 
Ankara i l i Çankaya İlçesi Bahçelievler Akdeniz Cad. N o : 36/6, ada 4301, par

sel 14 de. 
c) Ankara i l i Çankaya İlçesi Hacılar Köyü Hüseyin Avlusu mevkiindeki 

tarlaların parsel no'su alanı ve bilirkişi aşağıya çıkartılmıştır. 

Cinsi Parsel No- Alanı M 3 

Bilirkişi Değeri 
TL. 

Tarla 5441 301 30.100 
* 5442 301 30100 

5443 301 30.100 
5444 301 30.100 
5445 301 30.100 
5446 301 30.100 
5447 301 30.100 

» 5446 301 30.100 
5449 301 30.100 

» 5453 301 30.100 
5454 301 30.100 

m 5456 301 30.100 
m 5458 301 30.100 

d) Yerimahalle İlçesi Susuzköyü Doğutepe Mevkii 2422 parsel 430 m 3 satış 
fiatı 75.250— TL. dır. 

e) Yenimahelle İlçesi Dağköyu Mevkii 664 parsel, 6250 m 3 310.500,— TL. dır. 
i lk satış gün-j 17/4/1983 tarihinde Pazartesi günü saat 10.30'da İkinci Satış 

günü 19/4/1983 tarih Salı gunu aynı saatte Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N o : 6 
Kât : 3 de 7 No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığımızda yapılacaktır. 
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Satışla ilgili şartname ve bilgi almak isteyenler Tasfiye Kurulu Başkanlığımıza 
başvurabilirler. 

İlan olunur. 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 20 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir : 

Tasfiye İşlemleri Kurulumuzca yürütülen bir bankere ait 90.000,— TL. mu
hammen bedelli 30 0179 numaralı telefon 18/4/1983 Çarşamba günü saat 15.00 de 
G. M. K. Bulvarı No. 6 Kat 5 deki 20 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığında peşin para 
ve pazarlıkla satılacaktır. 

İkinci satış 14/4/1983 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak olup, satışla 
ilgili ek bilgi ve şartname almak isteyenler 20 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığına 
başvurabilirler. 

İlan olunur. 

18. Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir: 

AÇIK ARTIRMA İLE YAPILAN SATIŞ İLÂNI 
(Menkul Satışı) 

Tasfiye işlemleri kurulumuzca yürütülmekte olan Banker Kemal AYDOĞAN'a 
ait 34 NT 341 plakalı Mercedes marka otonun peşin para ve açık ar t ı rma usulüyle 
18. Nolu Tasfiye Kurulunda 8/4/1983 tarihinde saat 16.00'da katılacaktır. İkinci Sa
tış 15/4/1983 tarihinde aynı yer ve saat 18.00'da yapılacaktır. 

Satışla ilgili şartname ve ek bilgi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 6 Kat : 5 
deki 18. Nolu Tasfiye Kurulundan temin edilebilir. 

İlân olunur. 

Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Feti EKİNCl'ye ait 08 UT 
720 plakalı 1976 (230-4) Model Mercedes marka oto, peşin para ve pazarlık usulüyle 
kurulumuzda 14/4/1983 tarihinde saat 9.30'da satılacaktır. Alıcı çıkmaması halinde 
İkinci satış 21/7/1983 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Satışla ilgili şartname ve ek bilgi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 6 Kat : 5 
deki 18. No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. 

İlan olunur. 

AÇIK ARTIRMA İLE Y A P I L A N SATIŞ İLÂNI 
(Menkul Satışı) 

Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Feti EKİNCl'ye ait 28 kalem 
büro eşyası peşin para ve açık ar t ı rma usulüyle 18. No'lu Tasfiye Kurulunda 
14/4/1983 tarihinde saat 15.00'de satılacaktır. Alıcı çıkmaması halinde ikinci satış 
21/4/1983 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Satışla ilgili şartname ve ek bilgi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 8 Kat : 5 
deki 18. No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. 

İ lan olunur. 

İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi (6) Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

Tasfiyesine karar verilen Banker Mehmet Yılmaz Özyalçın'a ait toplam 
642.000,— l i ra muhammen bedelli 21 kalem ve 29 parçadan ibaret aşağıdaki liste 
muhteviyatı ev eşyası; Ihlamur Dere Caddesi, Yeniyol Sokak, Demet Apartmanı, 
N o : 2 Daire: 4, Beşiktaş - İstanbul adresinde açık ar t ı rma ile satılacaktır. 
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İlk ar t ı rma 21/4/1983 günü saat 14.00'de yapılacaktır. Satış peşin olup, şart
name ve listesi çalışma saatleri içinde kurulumuzda görülebilir. 

Muhammen değerin yüzde 75'ine istekli çıkmadığı takdirde 22/4/1983 günü 
aynı saat ve yerde ikinci art ırma yapılacak en çok ar t ı rana ihale edilecektir. 

Satışın yapıldığı günü izleyen yedi gün içinde satış bedelinin yüzde 15'inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alı
cıyla sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki onuncu günde saat 
14.00'de Sirkeci - Yalıköşkü Caddesi, Yalıköşkü Han, Kat : 6 daki kurulumuzda bir 
defaya mahsus olmak üzere açık art ırma yapılarak en çok artıranın üzerine bıra
kılacaktır. 

Satıştan sonra teklifte bulunanlar bedel karşılığını peşin olarak nakit veya 
Banka Teminat mektubu ya da Devlet Tahvili olarak kurulumuza yatırmadıkça 
artırma talepleri kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
EV EŞYASI LİSTESİDİR 

Sıra Birim Fiatı Tutarı 
No. MALIN CİNSİ Miktarı TL. TL. 

1 Kahverengi deri kaplama üç kişilik 
kanepe 1 Adet 40.000 40.000 

2 Kahverengi deri kaplama tek kişilik 
koltuk 2 Adet 20.000 40.000 

3 1 Adedi uzun 2 adedi kare biçiminde 
ahşap büyük sehpa camlariyle birlikte 3 Adet 7.000 21.000 

4 Açılır kapanır ahşap yuvarlak masa 1 Adet 16.000 16.000 
5 Ahşap sandalye 6 Adet 3.500 21.000 
6 8 parçalı üst taraf camlı ah taraflar 

kapaklı ve bölmeli mağun kaplama büfe 1 Adet 75.000 75.000 
7 Büyük avize (Paşabahçe malı) 1 Adet 15.000 15.000 
B Küçük avize (Paşabahçe malı) 1 Adet 7.500 7.500 
9 Ahşap avize 1 Adet 2.000 2.000 

10 3 gözlü çelik sekreter masası 1 Adet 5.000 5.000 
11 Tahmini 5 M 2 makine halısı 1 Adet 20.000 20.000 
12 Auer marka 4 gözlü fırın (tüpgaz) 1 Adet 35.000 35.000 
13 6 kişilik Bulgar malı yemek takımı 1 Takım 7.500 7.500 
14 Motorlu ahşap muhafazada singer dikiş 

makinesi 1 Adet 40.000 40.000 
15 Yatak odası takımı (4 kapılı gardrap, 

tuvalat masası, karyola, iki komidin, 
İdaş yatak, hırpalanmış ve kırık 1 Takım 50.000 50.000 

16 2 kapılı Arçelik Buzdolabı 1 Adet 50.000 50.000 
17 Kurutmalı A E G marka çamaşır 

makinesi 1 Adet 50.000 50.000 
18 Ufak EVA marka çamaşır makinesi 1 Adet 12.000 12.000 
19 SCMAUB lerans marka siyah-beyaz te

levizyon regilator dahil 1 Adet 40.000 40.000 
20 GURİNDİNG marka 3 dalga radyo ve 

Dual 1211 pikaplı ahşap müzik dolabı 1 Adet 60.000 60.000 
21 Breter marka daktilo makinesi - portatif 1 Adet 35.000 35.000 

642.000 



İZMİR BİRİNCİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 1 NOLU TASTİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN 
BANKERİN ADI SOYADI VE İKAMETGAHI: BANKER TEVFİK AKYAZI - 1735 Sokak NO.112/39 KARŞIYAKA/İZMİR 
DOSYA no. t 1982./ 1 
İCRA VS İFLAS KANUNUNUN 206 ve 207 NCİ MADDELERİ ÎLE 35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 15/3 MADDESİNE GÖRE 
DÜZENLENMİŞ EK SIRA CETVELİDİR. 

Sıra No Alacaklının adı soyadı 
1» 
20 
21 
22 
23 
24 

Talep edllen 
Ana para fa iz 

2 i 

Yegenbey Vergi Dairesi 8.400 
Altındağ Emlak Vergi Dai . 1.480 
Ank.6 Kolu Tasfiye Kurul 2.100.000 
Ank.6 Nolu Tasfiye Kurul 4.700.920 
Yeğenbey Vergi Dairesi 6.750 
Aytekin Gümülcüoğlu Vek. 
Okan Salak 126.647 
PTT Genel Müdürlüğü 3.840 

Kabul edilen 
Ana para faiz 

8.400 
1.480 

- 2.100.000 
4.700.920 

6.750 

Reddedilen 
Ana para Faiz 

126.647 
3.840 

İlK s ı r a 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

T o p l a m 6.948.037 - - 6.817.550 130.487 
Önceki toplam . . . . . . 3.451.637 412.000 500 3.451.637 336.335 - 75.665 500 
Genel Toplam 10.399.674 412.000 500 10.269.187 336.335 130.487 75.665 500 

RED GEREKÇELERİ : 
24 ve 25 nci s ı rada k a y ı t l ı alacaklar süre aşımı nedeniyle reddedl lmiş t l r . 
Not ı Bu s ı r a cetveline 35 s a y ı l ı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20/5 ncı maddesine göre ayrıca Hazine a lacağı eklenecektir. 

B i s ı r a cetveline Resmi gazete i l e i lanından i t ibaren onbeş gün iç inde i t i r a z e d i l e b i l i r . 

Tasfiye 
Kurulu k a r a r ı 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 

Red 
Red 
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İzmir 3 üncü İcra Memurluğundan : 

Tasfiyesi Ankara 7 Nolu Tasfiye Kurulu tarafından yürütülen banker Mustafa 
Dündar (İM-SAN A.Ş. (EGE FİNANSMAN)'a ait menkul mallar bulunduğu yer 
olan İzmir Cumhuriyet Bulvarı No. 118/7 - 8 adresindeki işyerlerinde Dairemiz tara
fından 28 ve 29 Mart 1983 günleri saat 14.00 de pazarlık usulü ile ihale edilecektir 

Satışa sunulan menkuller yerinde görülebileceği gibi fazlaya ilişkin bilgi almak 
İsteyenlerin Memurluğumuzdan ve Ankara 7 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
bilgi alabilirler. 

İlân olunur. 

Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden 

1981/230 
Davacı Şefika Mercan tarafından davalı Tapu Sicil Muhafazalığına izafeten 

Hazine avukatlığı aleyhine Mahkememize açılan tapuda soyadı tashihi davasının ya
pılan açık duruşmaları sırasında, davalılardan Abdurrahman'ın adresi meçhul 
olduğundan adına Resmî Gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere ilân yapıl
mış ancak davalı duruşmaya gelmediğinden ve kendisini bir vekille temsil ettir
mediğinden 2/12/1982 tarihli celsede adına Resmi Gazete ile bir defaya mahsus 
olmak ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân yapılmasına karar veril
miştir. 

Davalının duruşma günü olan 12/5/1983 günü saat 9 00'da mahkeme salo
nunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ilân olunur. 

3774 

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Toplu Silah kaçakçılığı, 6138 sayılı kanuna muhalefet suçlarından A l i Osman 
oğlu, Şaziyeden olma, 1950 doğumlu, Murat Şengül, Hasanoğlu, Fatmadan olma, 
1943 doğumlu, İsmet Demirci haklarında mahkememizin 17/12/1982 tarihi, 1981/127 
karar sayılı kararı ile 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 12/1, 2, 3, 4, 
madde ve fıkralarına göre cezalandırılmaları için yargılamalarının Ankara Sıkıyö
netim komutanlığı 4 numaralı Askeri Mahkemesinde yapılmak üzere görevsizlik 
karar ı verilmiş pek çok aramalara rağmen Sanıklara görevsizlik karan bulunup 
tebliği edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hü
küm fıkrasının ilanen tebliğine ve hükmün neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
Murat Şengül, İsmet Demirci'ye tebliği edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

4057 

Çifteler Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. N o : 1976/79 
K. NO: 1982/5 
Davacı: Köy İşleri Bakanlığı vekili Av. Birnur Dündar tarafından davalılar 

Leyla Cavak, Rauf Cavak, Dilara Cavak, Gülver Cavak, aleyhlerine açmış olduk-
ları Tapu iptal ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda-

Davalılar adına Çifteler İlçesi, Hayriye köyü, 1080 parselde kayıtlı taşınma
zın iptaline, davacı adına tesciline karar verilmiş bulunmaktadır. 

7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve sonraki maddelerine göre neşir tarihinden 
itibaren 30 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilân olunur. 

3899 
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Türkoğlu Asliye Ceza Mahkemesinden : 

E. No : 1980/111 
K. N o : 1982/127 
Davacı: K .H. 
Davacı: Hüseyin Kaplan, 
Suç: Emniyeti suistimal. 
Suç Tarihi : 7/5/1980, 
Sanık Hüseyin Kaplan'ın yukarda yazılı suçundan dolayı T.C.K. nun 508, 

522, 59/2, 647 SK. 4. maddeleri gereğince 9.375 lira ağır para cezası ile mahkumi
yetine, 255 lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, 20/10/1982 tarihinde ka
rar verilmiş olup sanığın tüm adreslerinden aranmasına rağmen bulunamadığın
dan hükmün 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve müteakip madeleri mucibince 
ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren temyiz edilmediği taktirde 15 gün sonra 
kesinleşmiş sayılacağına, ilân masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 

3927 

E. No : 1981/53 
K. No : 1982/137 
Davacı: K .H. 
Sanık: Hali l Güldüren, 
Suç : Geceleyin bina dahilinden Hırsızlık. 
Suç Tarihi : 5/12/1980, 
Sanık Hali l Güldürenin yukarda yazılı suçundan dolayı T C K . nun 491/ilk, 

491/ilk, 71, 525. madeleri gereğince Cem'an Oniki ay hapis Oniki ay Emniyeti 
umumiye cezası ile mahkumiyetine, 5.112 lira mahkeme masrafının sanıktan alın
masına, 17/11/1982 tarihinde karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen 
hükmün tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müte
akip maddeleri mucibinde hükmün ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren tem
yiz edilmediği takdirde 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına, ilan masrafının 
sanıktan alınacağı ilânen tebliğ olunur. 3928 • 

Ankara 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/518 
Adresi Meçhul davalı. Nuray Sağkaya: 
Davacı Bağ-Kur tarafından sizin ve diğer davalılar Şenol Aktan vs. aley-

lerinize açılmış bulunan Bağ-Kur Mevzuatlı Föyvolan Kitabı basımında müsvet-
telerde yapılan yanlışlık nedeniyle matbaya fazla ödenen 37.333.34.— TL. lık ala
cak davasının duruşmasının bırakıldığı 13/4/1983 günü saat 10.00'da mahkemede 
hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu, davetiye 
ve dava arzuhali tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

3776 

1982/518 
Adresi meçhul davalı. Aykut Soysevener: 
Davacı Bağ -Kur tarafından davalı Şenol Aktan ve arkadaşları aleyhlerinize 

açılan alacak davası duruşmasının bırakıldığı 13/4/1983 günü sat 10.00 da mah
kemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz tak
dirde duruşmaya gıyabınızda devam edilecektir. 

Keyfiyet gıyap ka ra r ı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
3777 
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Denizli 2. Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

1982/47 
Davacı Saim Galip Turgut ve arkadaşları vekili Av Hasan Himmetli tara

fından davalılar Salim Özil ve 41 arkadaşı aleyhine açılan izelei-şuyuu davasının 
yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Fatma Tongul adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edil
diği ve adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından adı geçene Resmi Gazete ile ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Dava basit yargılama usulüne tabi olmakla duruşma günü bizzat veya 
vekilinizin hazır bulunması, iddia ve savunma için delil ve belgelerin duruşma 
günü ibrazı mecburidir. Duruşmanın atılı bulunduğu 19/7/1083 günü saat 9.00'da 
mahkemeye gelmediğiniz veya mazeretinizi daha önceden bildirip ibraz etmediği
niz takdirde HUMK. nun 176/10, 507/1, 509. ve 510. maddeleri gereğince davanın 
gıyabınızda bitirileceği 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi gereğince meşru-
hatlı davetiye yerine kaim olan işbu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
adı geçen davalı Fatma Tongul'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

3767 

Silivri Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/18 
Davacı Silivri Belediye Başkanlığı adına vekili tarafından Bekir Koraltan miras

çıları Mihriban Koraltan, Ayhan Timurtaş, Cengiz Koraltan, Oguzhan Koraltan, 
Gülseren Koraltan, Refik Orhan Koraltan, Alan Bayar Koraltan, Hamza Seyfullah 
Topuzlu, İbrahim Orhan Zeki Terzioğlu, Hacı Yurtoğlu, Mumma Merih, Yusuf Baş
buğ, İ2zet İzzettin Azizoğlu, Ayhan Özlide, Ayşe Özgül, Mehmet Başbuğ aleyhine 
açılan ve Silivri'nin Kavaklı Köyünden Seyit ve Harun Çotük'un müdahil sıfatile 
katıldığı, Kadastroca davalılar adına tescil edilen Silivri Allbey Mahallesi 91 ada, 
89 parsel taşınmaz ile ilgili tesbitln iptali ile aynı ada 91 parselden tefrik edilerek 
müvekkili Belediye adına tashıhan tescilini istemiş ve bilâhare davacı ve davalılar 
duruşmaya gelmediklerinden yeniden talebine intizaren müracaata kalan dava bir 
yıllık yasal süre geçtiğinden H.U.M.K. nun değişik 409/5. maddesi gereğince açıl
mamış sayılması ve 1.000,— l ira avukatlık ücretinin davayı vekille takip eden da
valılara verilmesine karar verilmiş olup, davalılar ve müdahiller gösterilen adres
lerinde bulunmadıklarından hükmün adlarına ilânen tebliği talep edilmiş olmakla 
işbu hüküm özü ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere tüm davacılar ve müdahil-
lere ilânen tebliğ olunur. 3891 

İslahiye Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. No: 1981/81 
K. No : 1982/208 
Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralamaya neden olmak su

çundan İbrahim oğlu, Ayşeden olma, 1936 doğumlu, İslahiye Merkez mahallesi 
Hane: 27 de kayıtlı A l i Şahin, Hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama 
sonunda; 

Sanığın TCY nın 455/1 - son - 647 S.Y. 4 TCY. nın 72. 647 S Y. 5. maddeleri 
uyarınca 7425 TL. Ağır para cezası ile 6085 S.Y. nın 60/E. maddesi uyarınca 1 ay 
sûreyle ehliyetnamesinin geri alınmasına, ilişkin karar bütün aramalara rağmen 
tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat K. nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca ilân masrafla
rının sanıktan alınacağının ilânen tebliğine ilân tarihinden İtibaren 15 gün sonra 
tebliği yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 4058 
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Demirci Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1981/22 
Davacı Himmet Dağlıya velayeten kendisine asaleten Raziye Dağlı vekili Av. 

S. Atasever Şahinin davalı Şerife Akgün aleyhine Mahkememizde açtığı elatma-
nın önlenmesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen karar gereğince -

Meçhul olduğu anlaşılan davalı Nurullah Dağlı'nın adresi bulunamadığın
dan tebligata ilânen yapılmasına karar verildiğinden yukarıda ismi yazılı davalı
nın duruşmasının bırakıldığı 6/5/1983 günü saat 9.00 da bizzat Mahkememizde 
hazır bulunması veya kendisini bir kanuni vekil ile temsil ettirmesi duruşmaya 
gelmediği takdirde duruşmasının gıyabında yapılacağı tebligat yerine kaim olmak 
üzere tebliğ olunur. 3903 • 

Ürgüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Ürgüp Karlık K. den davacı Mustafa Korkmaz tarafından karısı aslen Konya 
Karaman Pınarbaşı köyünden Mustafa kızı 1960 D. lu Sebahat korkmaz aleyhine 
açtığı boşanma davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Sebahat Korkmaz adresinde bulunmadığı gibi adresinin tesbitide 
mümkün olmadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün Resmi Gazete ile ilâ
nen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince davalı Sebahat Korkmazın Duruşmasının bırakıldığı 
6/4/1983 tarihinde saat 9 da duruşmaya bizzat katılması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi, davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3902 

Kırşehir Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/435 
Davacı Mehmet Koyunlu vekili Avukat Muzaffer Kılıçoğlu tarafından da

valı Yunus Kuş ve Adem Kuş aleyhlerine açılan müdahalenin meni davasının ya
pılan açık yargılamasında davalılardan Yunus Kuşun adresinin meçhul olup adı-
geçene dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla; 

Kırşehir Ulupınar köyünden Yunus Kuş'un duruşma günü olan 28/4/1983 
günü saat 9.25 de duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil 
ettirmesi aksi takdirde gıyap k a r a r ı n ı d a ilânen tebliği edileceği dava dilekçesi 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur. 3908 

Samsun Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/18 
Davacı Karayolları vekili Av. Y. Doğru tarafından davalı Dursun Karabıçak 

aleyhine açılan Tapu iptali davasının yapılan duruşmasında: 
Davalı adına kayıtlı bulunan Samsun Asarağaç köyü 1 pafta 1437 parsel 

6 parsel numarası altında davacı Karayolları tarafından kamulaştırıldığı, dava 
konusu taşınmaza tapulama çalışmaları sırasında kamulaştırma şeridi genişliği 
dikkate alınmadan davalının özel mülkiyetine geçirilerek tesis olunduğunu, da
valı adına tesbit ve tescil edilen tapunun iptali istenilmiş olup, davalının adresi 
meçhul olduğundan, ilânen dava dilekçesi ile duruşma gününün tebliğine karar 
verilmiştir. 

Duruşma günü olan 5/4/1983 günü saat 9.15 de bizzat duruşmaya gelmeni2 
veya bir vekille kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde gıyap kararı çıkartılacağı 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3909 
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Samsun Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/989 
Davacılar Osman Yılmaz Mirasçıları Fatma Yılmaz v.s. vekilleri Av Ş. Kırcı 

tarafından davalılar Abdullah kurubaş Abdullah kuruahmetoğlu vs. aleyhlerine 
açılan Mülkiyet tesbiti davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Abdullah Kuruahmetoğlunun adresi meçhul bulunduğundan 
duruşma gününün adı geçene Resmi Gazete ile ilânen tebliğine 17/2/1983 tarihli 
ara kararı gereğince karar verilmiştir. 

Duruşma günü olan 18/4/1983 günü saat ll.OO'de bizzat duruşmaya kelime-
leri veya kendisini bir vekille temsil ettirmeleri, ettirmediği takdirde gıyap karan 
çıkartılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3910 

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden •. 

1982/425 
Davacı Hüsniye Demirtürk vekili Av. Tarhan Ertek tarafından davalı Meh

met Kasım Özer aleyhine Mahkememizde açılan Nafaka davasının yapılan yar
gılamasında; 

Adresi meçhul davalı adına ilânen dava dilekçesi ve duruşma günün tebli
ğine karar verilmiş olup, adı geçen davalı Mehmet Kasım Özer'in duruşmanın 
bırakıldığı 20/4/1983 günü saat 9.35 de mahkememizde bizzat veya kanuni bir ve
kille temsil olunması dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 3912 

Tarsus 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 
1982/602 

Davacı Tarsus maliye hazinesi vekili avukat Sadi Kurt tarafından ölü Mus
tafa Eşi Hüri Kara'nın mirasçısı bulunmadığından verasetin subutuna dair ve
raset davası açılmış bulunmaktadır. 

Tarsus Çevreli Köy 19 sayılı hanede nüfusa kayıtlı Ilyas ve Peru'dan olma, 
1318 D. lu Hüri Kara'nın dul ve çocuksuz olarak 30/1/1981 tarihinde ölmüş bulun
duğundan adı geçen'in kanuni veya mahsup mirasçısının bulunup bulunmadığı 
var ise bunların 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri bulunmadığı tak
dirde ölü Hüri Kara'nın mirasının tamamının Tarsus maliye hazinesine kalacağı-
hususu ilânen tebliğ olunur. 3913 

Kartal Asliye 1. Ceza Mahkemesi: 

E. No: 1980/103 
K. No : 1982/238 
Anahtar uydurmak suretiyle hırsızlıktan sanık Tayyar Oğlu Zeynepten doğ

ma 10/10/1965 D. lu Bayburt Aydıntepe Köyü hane 58 de nüfusa kayıtlı Coşkun 
Bilgin hakkında Mahkememizin 23/2/1982 gün ve 103 - 238 sayılı ilâmı ile T.C.K. 
nunun 492/1,61.522. 54/3 ve 647 Sa. K. nunun 4 cü maddesi gereğince ik i ay hapis 
cezasınm 1200 l i ra ağır para cezasına çevrilmesine, tutuk kaldığı günlerin ceza
sından mahsubuna dair gıyabi hükmün sanığın bütün adreslerinden aramalara 
rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat kanunun 23.28 ve 
müteakip maddeleri uyanncâ Resmi Gazetede ilân ettirilmesine ilân tarihlnden 
15 gün sonra hükmün kesinleşeceği, ilân masrafı'nın sanıktan tahsil edileceği ilân 
olunur. 3914 
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Silvan Asliye Ceza Hakimliğinden: 

E. N o : 1978/92 
K. No: 1981/23 
Sanık: İbrahim Örnekçi, Mehmet Şirin oğlu, Hasime'den olma 1957 doğumlu 

Hazro ilçesi Ağartı Köyü Hane 18 de kayıtlı olup aynı yerde İkamet eder. 
Suç: Yankesicilik suretiyle hırsızlık, 
Suç Tarihi: 11/12/1975 
Uygulanan K. M a d : TCK. nun 492/7, 525 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan i k i sene hapis ve iki 

sene gözetim cezası ile mahkum edilmiş ve çıkarılan gıyabi hükmün tebliğ edil
meden geri çevrilmiş bulunmasına, usulen yapılan tahkiklere rağmen bulunama
dığı ve adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 31 
maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına, ilân tarihinden 15 gün sonra 
yapılmış sayılmasına, ilân masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan 
tahsiline dair tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4060/1 

E. No: 1980/21 
K. No.- 1981/14 
Sanık: Hamit Dal A l i oğlu, Hanım'dan olma 7/1/1968 D. lu Silvan ilçesi Yuva 

köyü Hane No.- 25 te kayıtlı olup aynı yerde oturur. 
Suç : 6136 sayılı kanuna muhalefet. 
Suç Tarihi: 19/12/1979 
Uygulanan Kanun Mad.: 6136 S.K. nun 13/1, 54/3, 59, 647 S.K. nun 4,6 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan beş ay hapis ve 1250 lira 

ağır para cezası ile mahkûm edilmiş ve cezası ertelenmiş olup çıkarılan gıyabi 
hükmün tebliğ edilmeden geri çevrilmiş bulunmasına usulen yapılan tahkikatta 
adresi meçhul olduğu bildirildiğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28, ve 31 ncl 
maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına, ilân tarihinden 15 gün sonra 
yapılmış sayılmasına ilân masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan 
tahsiline, dair tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4060 / 2 

E. No : 1975/104 
K. No.- 1979/111 
Sanık: Mehmet Yakut, Sait oğlu Zekiye'den olma 1948 D. lu Kulp İlçesi Nar

lıca köyü hane N o : 82 de kayıtlı olup aynı yerde oturur. 
Suç: Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermek. 
Suç Tarihi: 4/8/1979 
Uygulanan Kanun Mad. : T.C.K. nun 455/1, 455/son, 647 S.K. nun 4,6 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan Dokuz ay hapis ve 93 lira 

70 kuruş ağır para cezası ile mahkûm edilmiş ve adına çıkarılan gıyabi hükmün 
tebliğ edilmeden geri çevrilmiş bulunmasına; usulen yapılan tahkiklere rağmen 
bulunmadığı ve adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden 7201 sayılı tebligat ka
nunun 38 ve 31. maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına ilân tarihinden 
15 gün sonra yapılmış sayılmasına, ilân masrafının mahkeme masrafları ile bir
likte sanıktan tahsiline dair tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4000 / 3 
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Silvan Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. NO: 1979/157 
K. N o : 1981/45 
Sanık: Ahmet Atmış, Derviş oğlu, Saniye'den olma 1954 D. lu Ceyhan İlçesi 

Kayıkçılı köyü Hane N o : 18 de kayıtlı olup aynı yerde oturur. 
Suç-. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermek. 
Suç Tarihi : 25/7/1979 
Uygulanan Kanun Mad. :T.C.K. nun 455/1, 455/son, 59, 847 S.K. nun 4,6 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan On ay hapis ve 1041 

lira ağır para cezası ile mahkum edilmiş ve çıkarılan gıyabi hükmün tebliğ edile
meden geri çevrilmiş bulunmasına, usulen yapılan tahkiklere rağmen bulunmadığı 
ve adresinin meçhul olduğu bildirildiğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 31. 
maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına, ilân tarihinden 15 gün sonra 
yapılmış sayılmasına, ilân masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan 
tahsiline, dair tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4060 / 4 

E. No : 1979/97 
K. NO: 1980/253 
Sanık: Kanco Ay, A l i oğlu, Güli'den olma ,1962 D. lu Mazıdağ İlçesi Ulutaş 

köyü Hane 34 te kayıtlı olup aynı yerde ikamet eder. 
Suç : Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı, 
Suç Tarihi: 12/5/1979 
Uygulanan Kanun Mad. : T.C.K. nun 492/9, 65/3, 55/3. 5617 S.K. nun 13 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın müsnet suçtan 24 ay hapis cezasına 

mahkûm edilmiş ve çıkarılan gıyabı hükmün tebliğ edilmeden geri çevrilmiş bu
lunmasına, usulen yapılan tahkikatlara rağmen bulunmadığı ve adresinin meçhul 
olduğu bildirildiğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 31. maddeleri gereğince 
tebligatın ilânen yapılmasına, ilân tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılmasına 
ilân masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan tahsiline dair tebligat 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4060 / 5 

Ankara Beşinci İş Hâkimliğinden : 

1979/1271 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Hüseyin Gölbaş aleyhine 

açılan davanın yapılan duruşmasında : 
Davalı Hüseyin Gölbaş'ın adresine yapılan tebligatlar bila ikmal iade edildiğin

den ve adresi zabıtacada tespit edilemediğinden Resmi Gazete yolu ile gıyap kararı çı-
kanlmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince kendinizi bir vekille temsil ettirmemeniz veya duruşmanın atılı 
bulunduğu 20/4/1983 saat 10.00 da duruşmada hazır bulunmamanız halinde duruş
maya gıyabınızda devam olunacağı hususu tebliğ olunur. 3885 

1982/799 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mehmet Yılmaz ve İb

rahim Demir aleyhine açılan davanın yapılan duruşmasında: 
Davalılar İbrahim Demir ve Mehmet Yılmaz'ın adreslerine yapılan tebligatlar 

bila ikmal iade edildiğinden ve adresleride zabıtaca tespit edilemediğinden Resmi Ga
zete yolu ile gıyap karan çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın atılı bulunduğu 20/4/1983 saat 9.35 de Mahke
memizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmemeniz takdirde du
ruşmaya gıyabınızda devam edileceği hususu tebliğ olunur. 3886 
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Zeytinburnu 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. No : 1980/201 
K. No : 1982/95 
Davacı: K . H . 
Müdahil : İst. Tekel Baş Müdürlüğü, 
Sanık: İsmail Geren, A l i oğlu Havva'dan olma, 1337 D. lu İst. Eminönü, Beya

zıt Mah. H. 25 te nüfusa kayıtlı olup, halen Fatih Sofular Cad. Murat Kadribey 
Sok No. 2 D. 9 da mukim. Okuryazar, sabıkasız, dul, 5 çocuklu, 

Suç : Sigara kaçakçılığı, 
Suç Tarihi : 25/6/1980 
Karar Tarihi : 10/5/1982 
Tatbik edilen Kanun Maddesi: 1177-88/1-2 del. 1918 25/3-1177-88/1-2 - 1918-33 

647/4 -1918-25/3 - 647/5 - 647/6 
Verilen Ceza: 4 ay Hap. 109 lira Ağır para Hp. paraya Çev. 12.000 lira 

ağır para, 218 l i ra Tazmini para cezası suç konusu sigaraların müsaderesi cezası 
Tecil 1497.50 lira mahkeme masrafının alınması. 3916/1 

E. No : 1979/477 
K. No : 1982/181 
Davacı: K.H. 
Mağdurlar : 1 — Kazım Türedi Salih Oğ. 1947 D. lu 2 — Mustafa Yıldız Sa

lim Oğ. 1960 D. lu 
Sanık: Kazım Bozkurt, Hüseyin Oğ. Cemaziyeden olma 1937 D. lu İst. Zey

tinburnu, Sümer Mah. H. 6 da Nüfusa kayıtlı olup halen Zeytinburnu, Sümer 
Mah. 30/7 Sokak N o : 8 de ikamet eder bekar, belediyede işçi. 

Suç: Kesici aletle yaralamak, 
Suç Tarihi : 12/8/1979 
Karar Tarihi : 28/6/1982 
Tatbik Edilen Kanun Maddesi: TCK. nun 456/4 - 547/1-647/4 - 647/5 - 72 
Verilen Ceza.- 5 ay 10 gün Hap. Hap. paraya çev. 16.000 lira ağır. para 195 

lira mahkeme masrafının alınması. 3916/2 

E. N o : 1981/296 
K. No : 1982/251 
Davacı: K .H. 
Sanık: Mustafa Yıldırım, Ahmet oğlu, Katibeden olma 1950 D. lu İst, Fatih, 

Kirmasti Mah. H. 24 te nüfusa kayıtlı olup Beyoğlu, tarlabaşı, Kelepll Bekir Sok. 
N o : 9 da mukim Evli 2 çocuklu okuryazar sabıkasız, 

Suç : Dolandırıcılık. 
Suç Tarihi : 8/9/1981 
Karar Tarihi : 8/9/1982 
Tatbik Edilen Kanun Maddesi: TCK'nun 503/1-2248 - 522/1-647/4 
Verilen Ceza: 1 Ay Hap. 500 lira ağır paraya Çev. 3500 lira Ağır Para 850 

lira Mahkeme masrafının alınması. 
Yukarıda yazılı maznunlara ait gıyabi hüküm aramalara rağmen buluna

madığından ve adresleride tesbit edilemediğinden maznunlara tebliğ edilememiş
tir. 

7201 sayılı Kanunun 28-29 ve 31 nci maddeleri gereğince. 
İş bu ilanın mahkeme divanhanesine asılmak ve Resmi Gazete ile ilânen 

tebliğine ve neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış ad olun
masına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3918/3 
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İğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. N o : 1980/118 
K. N o : 1982/156 
Zorla Reşit olmayan mağdureyi kaçırmak eksik kalkışma Konut dokunul

mazlığını ihlal suçundan sanık Hanşeref oğlu 1955 yılında Gevez'den olma tuz
luca İlçesi Güllüce Koyu H . 1 de nüfusa kayıtlı Hacı Can hakkında mahkememizde 
yapılan kamu davasının açık duruşması sonunda: 

Sanık Hacı Can ın konut dokunulmazlığına bozmak suçundan Beraatına 
Sanık Hacı Can'ın Reşit olmayan mağdureyi kaçırmaya eksik kalkışmak 

suçundan dolayı açılmış bulunan kamu davasının sanık Hacı Can ile mağdure 
Famile kalkan(Can) resmen evlendiklerinden TCK. nun 434/1 nci maddesi gere
ğince Teciline, 

Zaman aşımına kadar sanık Hacı Can tarafından, haksız olarak vukua ge
tirilmiş bir sebeple boşanmaya hükmedildiği taktirde takibatın yenilenmesi için 
kararın kesinleştikten sonra ilgili nüfus idaresine gönderilmesine karar verildiği, 
adı geçen sanık Hacı Can'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığı kararın ken
disine tebliğ edilemediği, anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29 ncu mad
desi gereğince adı geçen sanık Hacı Can'a Hükmün ilânen tebliğine, hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân olunur. 4062 

E. N o : 1981/35 
K. N o : 1982/133 
Toplu kaçakçılık suçundan sanıklar Salih Karadeniz, Hamza Erdoğdu ve 

Mehmet Yılmaz haklarında mahkememizde yapılan kamu davasının açık duruş
ması sonunda: 

Sanıklardan Hamza Erdoğdu ve Mehmet Yılmaz hakkında 1918 Sayılı ya
sanın 27/2, 54, 59/2, 31, 1918 sayılı yasanın 27/3, 4056. 6085 sayılı yasanın 60/E mad
desi gereğince cezalandırılmaları. 

Diğer sanık Niksar ilçesi Çiçekli köyü H. 5 de nüfusa kayıtlı Salih oğlu 
1938 D. lu Arifeden olma Salih Karadeniz hakkındaki davanın toplu kaçakçılık 
olmayıp 1918 sayılı yasanın 25/1 madesine ilişkin kullanma kaçakçılığı safhasında 
kaldığı, bu durumda TCY 'sını 102/5 ve 104/2 nci madelerine göre dava zaman 
aşımını doldurduğu anlaşıldığından ortadan kaldırılmasına karar verildiği verilen 
bu karar sanığın yokluğunda tevhim edilmiş olup gıyabı hükmün sanığa tebliğ 
edilemediği ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebligat kanunun 7201 
sayılı tebligat kanununa göre 29 ncu maddesi gereğince Adı geçen Salih Kara-
denize Hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 4063 

Enez Sulh Ceza Mahkemesinden: 

E. N o : 1974/288 
K. N o : 1983/21 
C. Sav. N o : 1073/243 
Mahkememizin 24/2/1983 tarih ve 1974/288 Esas 1983/21 sayılı ilamı ile TCK. 

nun 102/4 ve 104. madesi uyarınca zaman aşımı nedeni ile Ortadan kaldırılmasına 
dair olan ilâm Mehmet oğlu 1936 D. lu Mustafa Akmaz'a mahkememizin gıyabi 
karan bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve karann tebliğ edilemediğinden 
Mahkememiz karann Resmi Gazete'de ilân edilmesi gerekmiş olduğundan 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden 
itibaren 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

4065 
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Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1977/322 
K. No : 1978/359 
Davacı DSî. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Çanakkale, Kumkale Köyünden 

Halil (Hafizenin Babası) aleyhine İkame edilmiş Tapu iptali ve tescil davasının duruş
ması sonunda: 

Davalının tebligata sarih adresinin tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve gı
yap kararı ilânen tebliğ edilmiş 19/7/1978 gün ve 359 sayılı kararla Çanakkale Kum
kale köyünde 1328 parsel sayılı davalıların tapusunun iptali ile davacı adına tesciline 
karar verilmiş olup, karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3890 

Torbalı Asliye H U K U K Mahkemesinden: 

1982/152 
Davacı İsmail Duvarcı tarafından davalı Adi l Güney aleyhine açılan Tazmi

nat davasının yapılmakta olan açık muhakemesinde: 
Davalı Adi l Güney'e Siverek Güleybey Mahallesi adresine ilânen davetiye 

tebliğ edilmiş olup, gelmediklerinden hakkında gıyap karar ı davetiyesi için ilân 
yoluyla tebliğine karar verilmiş olup, Duruşmanın bırakıldığı 13/4/1983 günü saat 
9'da Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız gel
mediğiniz taktirde gıyabınızda duruşmanın yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 

3892 

Halfeti Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/182 
Davacı: Hatice Kahraman, Abdullah kızı Halfeti Ömerli Köyünden, 
Davalı: Yaşar Kahraman, Ramazan oğlu 1959 D. lu Halfeti Ömerli köyü nü

fusuna kayıtlı olup halen adresi Meçhul, 
Dava: Şiddetli Geçimsizlik nedeniyle Boşanma. 
Halfeti ilçesi Ömerli Köyü Cilt : 029, Sahife: 90, Kütük: 46 da nüfusa kayıta 

Davacı Hatice Kahraman ile davalı Yaşar Kahraman'ın 24/2/1983 gün ve 1980/182 
esas ve 1983/15 karar sayılı ilamı ile M.K. nun 134 üncü maddesi gereğince tarafla
rın Boşanmalarına karar verilmiş olup karar özetinin davalı Yaşar Kahramana 
ilânen tebliğine karar verildiğinden karar özeti ilânen tebliğ olunur. 

3893 

Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No : 1977/324 
K. No : 1978/358 
Davacı DSİ. Genel Müdürlüğü tarafından davalı. Çanakkale. Kumkale kö

yünden Atiye Zarraf aleyhine ikame edilmiş Tapu iptali ve tescil davasının du
ruşması sonunda: 

Davalının tebligata sarih adresinin tesbit edilemediğinden dava dilekçesi 
ve gıyap karan ilânen tebliğ edilmiş, 19/7/1978 gün ve 358 sayılı kararla Çanak
kale Kumkale köyünde 1327 Parsel Sayılı davalılann tapusunun iptali ile davacı 
adına tesciline karar verilmiş olup, karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 3897 
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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. N o : 1979/92 
K. NO: 1982/407 
Sanık: Naciye Şinik, Ahmet kızı, Emine'den doğma 1939 D. lu İstanbul Alem

dar Cankurtaran Mah. den olup aynı yerde mukim 
Suç Tarihi : 7/12/1978 

K. tar ihi : 30/12/1982 
Hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan sanık yukarda açık 

kimliği yazılı Naciye Şinik hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama so
nunda hareketine uyan T.C.K. nun 512, 522 ve 647 S. K. nun 4. Mad. ile neticeten 
800 TL. ağır para cezası ile tecziyesine mütedair verilen yukarıda tarih ve numarası 
yazılı hüküm sanığın aramalara rağmen bulunamamış olması sebebi ile tebligat 
yapılmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince adı geçenin ilanen tebliğ 
olunur. 3918 / 2 

E. N o : 1980/225 
K. N o : 1982/410 
Sanık: Muhammet Sıddık Vali Muhammet oğlu, 1945 doğumlu Pakistan uy

ruklu 
Suç : 1918 sayılı kanuna muhalefet 
Suç tarih: 25/8/1980 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık 

yargılama sonunda hareketine uyan 1918 sayılı Kanunun 27/2-3, 2248 sayılı K nun 
27. maddeleri ile neticeten 7 sene e ay mûddetle ağır hapis, 4.098,79 TL. ağır para 
cezası ile tecziyesine, 5.000 TL. vekalet ücreti ile 205.975,90 TL. nisbi veka
let ücretinin sanıktan alınıp müdahil idareye verilmesine 122.963 TL. nisbi h a r c ı n 
keza sanıktan tahsiline mütedair verilen 31/12/1982 tarih ve 982/410 sayılı karar 
sanığın yabancı uyruklu olması ve dosyada mevsut adreslerinden aramasına rağ
men bulunamamış olması sebebi ile 7201 sayılı tebliğat kanunu gereğince adı ge
çene ilanen duyurulur. 3918/3 • 

Eyüp 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. N o : 1980/241 
K. NO: 1982/375 
Davacı: K .H. 
SANIKLAR : 
1 — Derviş Ceylan, Hasan oğlu 1962 .D lu Erzurum Tekmen nüfusuna ka

yıtlı, Alibeyköy saya yokuşu No. 40 da oturur. 
2 — Ferhat Şahin, A l i oğlu, 1947 D. Iu Eyüp Nüfusuna kayıtlı, Alibeyköy 

saya yokuşu Ayçiçek Sok. No. 18/A oturur. 
3 — A l i Kılmaç, Ali oğlu 1962 D. lu Tunceli nüfusuna kayıtlı Alibeyköy 

Karadolap Mh. Şirintepe No. 47 de mukim. 
Suç : 275 sayılı kanuna muhalefet. 
Suç Tarihi : 30/4/1980 
275 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanıklar hakkında Mahkememizin 

12/10/1982 T. ve 1980/241 -1982/375 sayılı ka ra r ı ile yapılan duruşmalan sonunda. 
275 sayılı Kanunun 58. 5435 S. K. 2, 647/4, 89 ve 647/6. maddeleri gereğince 11.500 
TL. ağır para cezası ile tecziyelerine ve cezalannın ertelenmesine karar verildiği, 
sanıklann tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi karar tebliğ edilemediğinden. 
7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince karar ın Resmi Gazete 
ile ilânına, ilân yapıldıktan 15 gün sonra karar ın tebliğ edilmiş sayılmasına, 

İlânen tebliğ olunur. 3925 
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Sürmene Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinden: 

E. N o : 1977/108 
K. N o : 1982/86 
Karar Tar ihi : 14/7/1982 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalılar A l i Pir 

ve Vildan Danışmaz aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılan açık yargıla
maları sonunda: 

204,300.57 (İkiyüz dört bin üç lira elli yedi kuruş) maddi ve manevi tazminat 
ile 9867 TL. ücreti vekalet ve 2345. T L . mahkeme masraflarının davalı V i ldan D a -
nışmazdan tahsiline karar verilmiş, ancak k a r a r davalı V i l d a n Danışmaz 'a edile
mediğinden işbu hüküm özetinin ilânından it ibaren b ir ay içerisinde temyiz yolu
na başvurması, aksi takdirde bu sure bitiminde hükmün kesinleşeceği ilânen teb
liğ olunur. 3901 

Demirci Asliye Hukuk Hakimliğinden 

Davacı Himmet Dağlıya velayeten kendisine asaleten Raziye Dağlı vekili 
Av. S. Atasever Şahin'in davalı Ahmet A l i Dağlı aleyhine Mahkememizde açtığı 
Eletmanın önlenmesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen karar gereğin
ce: Adresi meçhul olduğu anlaşılan davalı Nurullah Dağlı'nın adresinin buluna
madığından tebligatın ilânen yapılmasına karar verildiğinden yukarıda ismi yazılı 
davalının duruşmasının bırakıldığı 6/5/1983 günü saat 9.00 da bizzat mahkememiz
de hazır bulunması veya kendisini bir kanuni vekil ile temsil ettirmeleri duruşmaya 
gelmediği takdirde duruşmasının gıyabında yapılacağı tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 3904 

Niğde Aksaray 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Esas : 1980/130 
Davacı A l i Alpay arkadaşları vekili Av. Ziya Can tarafından davalı Cemal 

Yeğin ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat davasının açık yargılaması sırasın
da davalılar Cemal Yeğin ve arkadaşları adına ilanen gıyap kararı çıkartılmasına 
karar verilmiş olmakla 

Davalılar Cemal Yeğin, A l i Çellk'in adresi meçhul olduğundan kendilerine 
ilânen tebligat yapılmış duruşmaya gelmediklerinden ilânen gıyap karar ı çıkartıl
masına karar verilmiştir. 

Bu itibarla adı geçen davahlann duruşmanın bırakıldığı 26/4/1983 günü 
saat 9.10'da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini 
bir vekille temsil ettirmeleri gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 3906 

Samsun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/72 
Davacı Belediye Başkanlığı vekili Avukat Saim Günaydın tarafından davalı 

Reşit Güngör aleyhine açtığı tazminat davasında: Mahkememizden verilen 6/10/1982 
tarih ve 1982/799 sayılı karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 24/2/1983 tarih 
1983/1085-1226 esas ve karar sayılı ilamı ile bozuk gelmiş olup halen adresi meç
hul bulunan davalıya ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere mahkememizin 
yukarıda yazılı kararının ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında tashihi karar 
etmediği takdirde İlânın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 

3907 
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Saruhanl ı Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1983/38 
Saruhanlı Kazası Kumkuyucak Köyü tapusunun 579 parselinde kayıtlı gayri

menkulun 4753 SK. nun gereğince Saruhanlı - Kumkuyucak Köyünden Veli Çetın'e 
verildiği bilahere diğer davalılar Kerim Gök ve Mehmet Kutluya satıldığından ba
hisle davacı Saruhanl ı Hazinesi tarafından haklarında Tapu iptali ve tescil-Men'i 
mudahele davası açılmıştır. 

Bütün aramalara rağmen Veli Çetin bulunamamış ve kendisine tebligat 
yapılamamıştır. 5/4/1983 günü saat 10 da duruşmaya gelmesi veya kendisini temsil 
edecek bir vekilin gönderilmesi gelmediği taktirde duruşmanın gıyabında yapıla
cağı tebligata kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3900 

Çaykara Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/82 
Davacı Çaykara Belediye Başkanlığı vekili Av. AH Nuhoğlu tarafından davalı 

Karaçam köyünden Fethibey Bayramoğlu aleyhine tazminat davasının yapılan duruş
masında verilen karar gereğince : 

Davalı davaya tüm aramalara rağmen katılamamış olup, dava dilekçesi kendi
sine tebliğ edilememiştir, bu sebeple Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş olup, duruşmanın atılı bulunduğu 7/4/1983 tarihinde Mahkemede hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, yerine kaim olmak üzere dava 
dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 3888 

Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/334 
K. No : 1978/353 
Davacı DSİ. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Çanakkale, Kumkale köyün

den Fatma, Ahmet, Zehra, Hidayet, Saadet, Seher, Meryem Dağlı, Esma Dağlı, Zabure, 
Ferdane Dağlı, Ahmet Bilici aleyhine ikame edilmiş Tapu iptali ve tescil davasının du
ruşması sonunda : 

Davalıların tebligata sarih adreslerinin tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve 
gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş 19/7/1978 gün v 353 sayılı kararla Çanakkale Kum
kale köyünde 1335 Parsel sayılı davalıların tapusunun iptali ile davacı adına tesciline 
karar verilmiş olup, karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3889 

İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/883 
Davalı: Ömer Keskin, Demetevler 3. Cad. No : 24/4 Ankara adresinde iken 

halen adresi meçhul 
Davacı Cemal Kütük vekili Av. Ati l la Ceylan tarafından davalı Ömer Keskin 

aleyhine açılan trafik kazası nedeniyle tazminat (Alacak) davası nedeniyle davacı
nın alacak isteminin duruşması sırasında davalıya Resmi Gazete ile ilânen tebliga
tın yapıldığı anlaşıldığından ve duruşmaya gelmediğinden bu kerre ilânen gıyap 
tebliğine karar verilmiştir. 

1/4/1983 günü saat 9.00'a bırakılan duruşmaya gelinmediği ve bir vekil gön
derilmediği takdirde duruşmanın yoklukta sonuçlandırılacağı gıyap kararı yerine 
geçerli olmak üzere ilân olunur. 4050 
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Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğin
den : 

E . No : 1982/950 
K. No : 1982/1149 
Suç : Hizmete tekabülle harp malzemesinin mühimce hasarına sebebiyet ver

mek. 
Sanık kimliği : Turan Bayraktar, Fehmi Oğ. Ayşe'den olma 1958 Doğ. lu Ada

pazarı/Akyazı ilç. Yeni Mah. nüf. kay. Akyazı Yeni Mah. Bayraktar Sokak ikamet 
eder. 16. Mknz. Tuğ. 2. Kşf. Tb. Kh. Bl . trhs er. 

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 11/11/1982 tarih ve 
1982/950 -1149 esas ve karar sayı ile As. C. K. nun 137. Md. si 647 sayılı Kanunun 
6. Md. si gereğince ve 608 TL. hazine zararının ve 492 harçlar Kanunun uyarınca 15 
TL. harcın sanığa ödetilmesine, yedi gün müddetle hapis cezasıyla mahkumiyetine, 
karar verildiğine dair gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. Md. leri uyarınca tebligatın Resmî Gazetede ilân su
retiyle yapılmasına aynı kanunun 31. Md. si uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 4/3/1983 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 

4028 / 1-1 

E. No : 1982/1911 
K. No : 1982/1182 
Suç : Geç iltihak suretiyle bakaya 
Sanık kimliği: Abdullah Demir, Hayrettin Oğ. 1961 Doğ. lu Nevşehir/Avanos 

Uç. Özkonak Nahiyesi Cami Ceddit Mah. nüf. kay, Siirt : 70. P. Tuğ. 2. Top. Tb. 2. 
Bt. K. lığında er. 

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 17/11/1982 tarih ve 
1982/1911 -1182 esas ve karar sayı ile As. C. K. nun 63/1 - A maddesi, T. C. K . nun 
59, Md. si 647 sayılı Kanunun 4-5. maddesi gereğince neticeten beş yüz Türk lirası 
ağır para cezasıyla mahkumiyetine karar verildiğine dair gıyabi hükmün sanığa teb
liği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uya
rınca tebligatın Resmî Gazetede ilân suretiyle yapılmasına aynı kanunun 31. maddesi 
gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
4/3/1983 tarihinde karar verildiği ilân olunur. 4029 /1-1 • 

Altındağ Üçüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/911 
Mustafa Okat vekili tarafından Kezban Altıok ve 60 arkadaşı aleyhine açılan 

Ovacık Köyü Alan Yazı mevkiinde kain 227 parseldeki ortaklığın giderilmesi dava
sında davalılardan, Nazif Yılmaz, Şükriye Buluş, Fatma özdemir, Garip Bal, Yasin 
Bilgin, İsrafil Bilgin, Kazım Taşcıoğlu, Mustafa Kızıltepe, Mustafa Arıcı, Gülağa Ya
man, Aliihsan Cicibaş, Mehmet Soydar, Mehmet Bilgin, Bayram Öztaş, Halil İbrahim 
Yaman, Hamdi Aydoğan, Kezban Altıok, Niyazi Çelik, Ahmet Ayaz, Nahat Köklü, 
Ömer Demir, A l i Bayram, Durak Varol, Seyit Mehmet Özdemir, A l i Fuat Okatan, Ka
rabet Boyacıoğlu, Naciye Akyol'a gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş ve 
yapılan zabıta tahkikatına rağmen adresleri tesbit edilmediğinden ilânen davetiye teb
liğine, karar verilmiş olmakla adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 12/4/1983 günü 
saat 9.40 da bizzat veya bir vekil ile kendilerini temsil ettirmesi aksi takdirde 
H . U. M . K. 509 ve 510. maddeleri gereğince davanın yokluklarında devam edeceği da
va dilekçesini içeren davetiye tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4336 / 1-1 
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Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No. lu Askeri Hakimliğinden : 
E R Z U R U M 

Evrak No : 1982/34 
E. No : 1982/6 
K. No : 1982/116 
Sanık : Cemal Kus, Aliseydi oğlu, 1964 doğumlu, Kangal İlçesi Sularbaşı Mah. 

oturur. 
Suç : İdeolojik amaçla müessir fiil 
Suç tarihi : 17/12/1979 
HÜKÜM F I K R A S I : 
Sanığın ideolojik amaçla müessir fiil suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine 

uyan 2248 sayılı Kanunla değişik T. C. K. nun 456/4, 55/3 ncü maddeleri gereğince 
sonuç olarak 1.333 lira ağır para cezası ile tecziyesine, sanığın yokluğunda verilen 
karar sanığa tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine 4024 / 1-1 

İspir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/75 
Davacılar İspirin Çayırözü Köyünden Mehmet Ekşi ve arkadaşlannın davalılar 

aynı yerden Bayram Amil ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu tapu iptali davasının 
mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalılardan İspirin Çayırözü Köyünden Mehmet oğlu, Mustafa Yıldız adına 
Resmî Gazetede dava dilekçesini havi yapılan ilânen tebligata rağmen duruşmalara 
gelmediğinden ilânen gıyap davetiyesi tebliğine mahkememizce karar verilmiştir. 

Davalı Mustafa Yıldız'ın duruşmanın bırakıldığı 11/4/1983 tarihinde Pazartesi 
günü saat 9.30 da bizzat kendisinin veya bir vekilinin hazır bulunması, bulunmadığı 
takdirde bir daha duruşmaya kabul edilmeyeceği ve duruşmaya gıyabında devam 
olunup, gıyabında hüküm verileceği hususu ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4300 / 1-1 • 
Ankara 10. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/689 
İstanbul - Kadıköy Osmanağa Mahallesi kütük 612 cilt 018/05 sahife 43 kayıtlı 

İbrahim Fahrettin Bozdağı'nın soyadının Beydağı olarak düzeltilmesine karar veril
miştir. ilân olunur. 4330/1-1 

Ankara Yedinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Hacettepe Üniversitesi vekili tarafından daval Mefharet Çakmak 
aleyhine mahkememize açılan alacak davasının yapılan duruşması sırasında : 

Adana - Kuyucu Mahallesi Seymen Sokak N o : 41de ikamet eden davalı Mef
haret Çakmak'ın bu adresinde bulunmadığından kendisine ilânen davetiye tebliğ 
edilmiş ve bu kerre gıyap kararı çıkarılmasına mahkememizce karar verildiğinden 
davalının duruşması olan 12/4/1983 günü saat 9.45'de duruşmaya gelmediği ve 
kendisinide bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde gıyap karar ı yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 4054 
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Adana - K. Maraş - G. Antep - Adıyaman - Hatay ve içel tileri Sıkıyönetim Ko. 
mutanlığı 1. Nolu Askeri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden 

E . N : 1982/856 
K. No : 1982/429 
Suç : ideolojik nedenle etkili eylemlerde bulunmak. 
Sanık : Necdet Kuşçu, Murtaza ve Hatice'den olma, 196İ D. lu Andırın tlç. Can-

baz Köyü nüf. kyt. olup aynı yerde oturur. 
Karar öze t i : öğrenim özgürlüğünü engellemek, ve müessir fiillerinden dolayı 

haklarında yapılan yargılamaları sonunda Adli yargı organı vazlfesizlik kararı ve-
rilmlştir. 

Yukarıda yazılan suçlamaya bakmaya yetkili Adli yetki organları bulunduğun
dan, bu davaya bakmaya Andırın Sulh Ceza Mahkemesi yetkili bulunduğundan, olay 
mahalli olan ve bu davaya bakmaya yetkili merci de bu mahkeme olduğundan, mah
kememizin görevsizliğine, dosyanın gereği için Andırın Sulh Ceza Mahkemesine gön
derilmesi için As. Savcılığa tevdiine karar verilmiştir. 

MaJhkememizce verilen 28/10/1982 tarih ve 1982/856 - 429 esas ve karar sayıh 
görevsizlik hükmü yukarıda kimliği yazıh sanığın gösterilen adresinde bulunamaması 
nedeniyle 7201 sayıh Tebligat K. nun 29/2 maddesi gereğince mahkememizce tesis 
olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün sanığa tebliği hususunda bugüne kadar 
aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu bu suretle gaip sayıl
dığı cihetle 7201 sayılı Tebligat K. nun-28 ve 29. maddeleri uyarınca gerekçeli hük
mün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten it i-
baren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur. 4026 / 1-1 

E. No : 1982/44 
K. No : 1982/463 
Suç : Tasarlayarak iki kişiyi öldürmek, birden çok kişiyi öldürmeye teşebbüs 

ve 6136 sayılı Yasaya aykırı davranmak. 
SANIKLAR : 
1 — Kemal Kalo, Hasan ve Fidan oğ. 1958 d. lu Elazığ i l i Sivrice tlç. Topalu-

şağı Köyü nüf. kyt. Adana Kiremithane Mah. 1204 Sok. No. 123 de oturur. 
2 — A l i Kayar, Hasan ve Belkiza oğ. 1961 d. lu Diyarbakır i l i Ergani tlç. Gö-

zükaya Köyü nüf. kyt. Adana Kiremithane Mah. bila Sok. bila noda oturur. 
3 — Ahmet Temlik, Seydo ve Leyla oğ. 1961 d. lu Urfa i l i Siverek tlç. Hami-

diye Mah. nüfusuna kayıtlı Adana Hürriyet Mah. 381. Sok. 94 No. da oturur. 
Karar özeti : Yukarıda açık kimlikleri ve müsnet edilen suçları yazılı sanıklar 

hakkında mahkememizde yapılan yargılamaları sonunda delü yetersizliği ve elde olu
nan delüler ile mağdurların ve tanıkların vermiş oldukları İfadelen çelişkili olduğun
dan beraatlarına karar verilmiştir. 

Yukarıda özeti yazılan sanıklar hakkında mahkememizce ya puan yargılamaları 
sonunda verilen 17/11/1982 tarih ve 1982/44-463 esas ve karar sayıh hüküm Adana 
Sıkıyönetim Komutanı tarafından temyiz edildiğinden, 1402 sayılı K. nun 18/n. mad
desi gereğince sanıklar yönünden de temyiz hakları doğmuştur. 

Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizce yapılan yargıla
maları sonunda tesis olunan beraat kararı Adana Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 
temyiz edildiğinden, 1402 sayılı Yasanın 18/n. maddesi gereğince sanıkların da temyiz 
hakları doğduğundan. Komutanlık temyiz hükmünün sanıkların tebliği hususunda bu
güne kadar aramalara rağmen sanıkların bulunamamalan ve adreslerinin meçhul ol
duğu, bu cihetle gaip sayıldıkları, 7201 sayılı Tebligat K. nun 28 ve 29. maddeleri uya
rınca Komutanlık temyiz hükmünün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uya
rınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen teb
liğ olunur. 4027 /1-1 
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Adana-K. Maras-G. Antep - Adıyaman - Hatay ve İçel İlleri Sıkıyönetim K . 
l>ğı 1. Nolu Askeri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/471 
K. No : 1982/409 
Suç : Taammüden adam öldürmek, adam öldürmeye nakıs teşebbüs ve 6136 

S. K. na muhalefet. 
S A N I K L A R : 
1 — Fahrettin Yılmaz, Hami t ve Fatma oğ. 1956 d. Iu Kilis Akça bağlar Köyü 

nüf. kyt. halen Şüıabdullah Mah. özdenür Sok. No. 11 de oturur. 
2 — A l i Dükbaş, Kadir ve Kadriye oğ. 1957 d. lu Kilis Bölük Mah. nüf. kyt. ha

len aynı yerde mukim. 
3 — Ayhan Boyamcı, Turan ve Sevgi oğ. 1950 d. lu Kilis tnnepli Kütah Mah. 

nüf. kyt. halen aynı yerde oturur. 
4 — A l i Debbaşoğlu, Dursun ve Fatma oğlu, 1960 d. lu Kilis Mıhali Mah. nüf. 

kyt. ve aynı yerde mukim. 
Karar öze t i : Yukarıda kimlikleri ve suçları yazılı bulunan sanıkların mahke

memizde yapılan yargılamaları sonunda verilen 19/10/1982 tarih ve 1982/471 - 409 
esas ve karar sayılı hüküm Adana Sıkıyönetim Komutanı tarafından temyiz edildi
ğinden, 1402 sayılı Yasanın 18/n. maddesi gereğince sanıklar yönünden de temyiz hak
ları doğmuştur. 

Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizce yapılan yargıla
maları sonunda tesis olunan beraat kararı Adana Sıkıyönetim Komutanı tarafından 
temyiz edildiğinden, 1402 saydı Yasanın 18/n. maddesi gereğince sanıkların da tem
yiz hakları doğduğundan, Komutanlık temyiz hükmünün sanıklara tebliği hususunda 
bugüne kadar aramalara rağmen sanıkların bulunamamaları ve adreslerinin meçhul 
olduğu, bu cihetle gaip sayıldıkları, 7201 sayılı Tebligat K. nun 28 ve 29. maddeleri 
uyannca Komutanlık temyiz hükmünün ilânen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi 
uyarınca Hânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edümiş olacağı İlânen 
tebliğ olunur. 4030 / 1-1 

Gaziantep Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/121 
Davacı Zeynep Keskin tarafından davalısı Şaban Keskin aleyhine açmış bulun

duğu boşanma davasında verilen ara kararı gereğince : 
Davalının adresi meçhul olduğundan 20/12/1982 tarihli yenileme dilekçesinin 

İlânen tebliğine karar verilmiştir. 
İşbu dava mahkememizin 1982/121 esasında kayıtlı olup, duruşması 13/4/1983 

günü saat 9.15'e bırakılmıştır. Yukarıda adı ve soyadı yazılı davalının mahkememize 
duruşma günü gelmesi veya kanuni bir temsilci ile temsil edilmesi, aksi takdirde da
ha önce gıyap yerine geçerli ilân yapılmış olduğundan yokluğunda karar verileceği 
ilânen tebliğ olunur. 4329 /1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünden .-

1 — Bölgemiz ihtiyacı için 29 kalem matbu evrak basımı işinin kapalı teklif 
alma usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 — Şartname bedeli (150,— TL.) karşılığında her gün iş saatleri dahilinde 
Malzeme Müdürlüğünden temin edilecektir. 
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3 — İsteklilerin 7/4/1983 Perşembe günü saat 15.00'şe kadar usulüne gore 
tanzim edilmiş kapalı teklif mektuplarını, Malzeme Müdürlüğüne vı-rm*»len ilân 
olunur. 

4 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 4094 / 2-2 

Muş Cumhuriyet Savcılığından : 

Muhammen Geçici 
M i k t a r ı bedeli teminat İhale 

C i n s i Kilo Adet TL. T L tarihi 

650 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 cinsi, miktarı muham

23

men bedeli ve muvakkat teminatı yazılı üç madde halinde gösterilen ihtiyaç maddeleri 
kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur, 

2 — Her Maddenin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. 
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 İle Artırma ve Eksiltme İhale Kanununun 32 nci maddesine göre hazır-
lıyacakları teklif mektuplarının ihale saatından bir saat önce komisyona verilmesi 
şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyeceği ve şartname her gün mesai 
saatlartnda Muş kapalı cezaevi müdürlüğünde görülebilir. 

3568/2-2 • 
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz personeli için 1779 çift terlik kapalı yazılı teklif mek 
tubu alma usulü İle diktirilecektir. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilecektir. 

3 — İhale 14/4/1983 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta 

serbesttir. 
3994 / 2-2 

1 — Başmüdürlüğümüz personeli için 1280 adet bayan İş gömleği kapalı yazılı 
teklif mektubu alma usulü ile diktirilecektir. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilecektir. 

3 — İhale 14/4/1983 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta 

serbesttir 
3995 /2-2 



Gülnar Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N 
Adı Yo) Durumu Cins, Nev'i Boy ve Sıınft Parti Adedi 

M İ K T A R I 
Adet M Dm' 

Muhammen 
Satış Bedeli 

TL. 

<•/! 7,5 
Teminatı 

TL, 

Sahil Asfalt 2. S. Çz. Maden Direk 1 654 32.739 7.500 İS 500 
Merkez » 3. S. N. B. Çz. Tomruk 5 910 155.675 9.500 111.100 

3. S. N. B Ardıç Tomruk 1 14 3.087 12.500 2.900 
3. S. N. B. Sedir Tomruk 1 109 30.770 7.400 17.100 
3. S. N. B. Göknar Tomruk 2 288 53.814 7.400 30.000 

» 3. S. K. B. Çz. Tomruk 20 4404 589.999 8.000 354.900 
3. S. K. B. Sedir Tomruk 1 78 14.187 5.450 5.S0O 

» 3. S. K. B. Göknar Tomruk 1 24 4.361 5.450 1.800 
2. S. Çz. Maden Direk 8 6995 316.589 7.500 178.400 
2. S. Ardıç Maden Direk 1 41 3.051 15.000 3.500 
Ardıç Tel Direk 1 5 0.998 12.700 1.000 

» Çz. Sanayi Odunu 11 3460 182.873 7.000 96.500 
Büyükeceli » 2. S. Çz. Maden Direk 2 10*5 42.982 4 150-7.500 18.600 
Aks az 3. S. N. B. Çz. Tomruk 8 1786 344.936 9.500 246.200 

3. S. K. B. Çz. Tomruk 1 318 44.997 4.400 14.800 
> 2. S. Çz. Maden Direk 3 1372 77.394 4.150 24.200 

Karakaya 3. S. N. B. Çz. Tomruk 1 «09 107.487 9.500 76.800 
> 2. S. Çz. Maden Direk 1 759 25.326 4.150 7.900 

T O P L A M 72 22931 2003.265 1.210.000 

1 — İsletmemiz Depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 72 parti çeşitli cins orman ürünlerinin '/ r 50'sı ile % 12 
faizi peşin <fc 50'si 6 ay vadeli süresiz ve limit dahili banka teminat mektubu kargılığında olmak üzere Ek No. 1 Model şartname 
uyarınca açık a r t ı m a l ı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 28/3/1983 tarihine rastlayan Pazartesi g ü n ü saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

i — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğü 
ile Anamur, Mersin, Mut, Silifke, Tarsus, Karaman ve Adana İşletme Müdürlükleri ile İsletmemiz Bölge Şeflikleri ve Kayseri Or
man Bölge Şefliği, İş letmemiz Muhasebe servisinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve İhale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını iş letmemiz veznesine yatırmaları, Banka Teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adı ve satış ta
rihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 4286/2-2 
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Mersin Orman Ana tamirhanesi Müdürlüğünden : 

Sıra 
No. Aracın marka ve modeli Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

T L . 

% 7,5 
Teminatı 

TL. 

1 
2 
3 
4 
8 

Fiat Allis AD-20 Dozer 
Fiat Allis 14-C Dozer 
General Motor 6-71 Greyder 
General Motor 4 - 71 Greyder 
Inter 232 Silindir Kapağı 

10 » 
7 » 
2 > 
1 » 

17 Kalem 4.318.500 
2.554.500 
2.196.400 

220.000 
160.000 

329.000 
194.000 
167.000 
17.000 
12.000 

T O P L A M 9.449.400 719.000 

1 — Müdürlüğümüz ig makineleri için yukarıda müfredatı yazılı 37 kalem 
yedek parça idari ve teknik şartname hükümleri dahilinde yurtiçi piyasasından ka
palı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — ihale 6/4/1983 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14.00'de Müdürlü
ğümüz İdare Binasında satınalma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Satın alınacak yedek parçaların satın alma şart lan 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 — ihaleye iştirak edeceklerden kanuni ikametgah belgesi ile Ticaret ve Sana
y i Odasına kayıtlı olduklarına dair belge istenecektir. 

5 — Teminat ihale günü saat 13.30'a kadar alınır. Teklif mektuplarının en geç 
saat 14.00'e kadar Komisyona verilmesi şarttır. Bu saatten sonra yapılan müracaat
lar kabul edilmez. 

6 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 — Satın alma ile ilgili her türlü vergi ve resimler ile İlan masraftan satıcı 
firmaya aittir. 

8 — Satm almaya ait yedek parçaların parça numaralı müfredat cetveli ve 
idare ve teknik şartname ile gerekli bilgiler mesai saatleri dahilinde Ankara, Bolu, 
Antalya, Eskişehir, Muğla Tamirhane Müdürlükleri ile istanbul Yedek parça Depo 
Müdürlüğünde, İzmir, istanbul, Adana, Mersin Orman İşletme Müdürlükleri ile Müdür
lüğümüzden temin edilebilir. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrlkalan Müessesesi Müdürlüğünden : 

5 K A L E M TRANSMİSYON KAYIŞI SATIN A L I N A C A K T I R 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrlkalan Müessesesi, Tedarik ve ikmâl 

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

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da : Dışkapı Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarma göre hazırlayacaktan kapalı teklif mektup

larım, geçici teminatlanyla birlikte en geç 6 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmalan 
ilân olunur. 3569 / 2-2 

4095 / 2-2 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

8/2574 Sayıh Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim 
fiyatları üzerinden 63.000.000,— TL. keşif bedelli Bergama PTT Santral Binası İnşaatı 
İşi eksiltmeye konulmuştur. 

1 —• Geçici teminatı 1.890.000,-- TL. dır. (Geçici teminat olarak bloke çek 
kabul edilmez.) 

2 — Eksiltme 4/4/1983 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürlük ihale 
Kurulunca yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış; 
a) Geçici teminatlarım, 
b) Ticaret Odası Cüzdanlarım, 
c) Tüzel kişi olmaları halinde İmza sirkülerini, 
d) Bu iş için daha önce alacakları İhaleye katılma belgelerini, 
Eksiltme Şartnamesinin 11. maddesinde belirtilen örneğe uygun kapalı teklif 

mektupları İle birlikte İhalenin yapılacağı gün saat 15.00'e kadar Yapı işleri Dairesi 
Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir. 

4 — Saat 15.00'den sonra verilen teklifler kabul edilmez. 
6 — isteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için Eksiltme Şartlaşma

sının 4. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte; 
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve bu işin en az keşif bedeli 

kadar (A) (B) grubu müteahhitlik karnesi, 
b) Son beş sene zarfında ve bir defada en az bu işin keşif bedeli kadar ben

zeri bir işi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge (Mü
hendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine ait iş denet
leme belgelerinin % 50'si kabul olunur.) İle birlikte son müracaat tasrihi olan 
28/3/1983 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerek
mektedir. 

6 — Süresi İçinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

7 — Eksiltme Dosyaları Genel Müdürlük Yapı işleri Dairesi Başkanlığında, 
izmir Telefon Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde her gün 
görülebilir. 

8 — Teşekkülümüz 2490 Sayılı Yasaya tabi olmayıp, İştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi 
nedenlerini açıklamak zorunluğunda da değildir. 

3748 / S-t 

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 kapah zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu üzerinde 9. Km. de Tofaş Servis 
İstasyonu yanında bulunan EİE idaresi Makina ve İkmal 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. 

4147/8-2 
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S E K A Dalaman Müesesesi Müdürlüğünden : 

KİREÇ FIRINI TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR 
Müessesemiz kireç fırının taşıyıcı çemberlerinden 3 adet'in imali ile eskilerinin 

yerinden sökülüp yeni imal edilenlerin yerine montajı işi yaptırılacaktır. 
özel teknik ve idari şartnamesine göre teklif vermek istlyen ilgililerin, kireç 

fırınımızı 30/3/1983 günü saat 8.00'den 17.00'ye kadar görmeleri ve Müessesemizce las
tikli «tş Yeri Görme Belgesi» almaları şarttır, tş yeri görme belgesi şartı bulunduğun
dan şartnameler postaya verllmiyecek 30/3/1983 tarihine kadar Müessesemiz Tica
ret Şefliğinden mesai gün ve saatlerinde bedelsiz verilebilir. 

Şartnamelere göre hazırlanmış kapalı tekliflerin 13 Nisan 1983 günü saat 
12.00'e kadar Müessesemiz Haberleşme Şefliğine verilmesi gerekir. 

İlgililere duyurulur. 4353 / 1-1 
m 

Etlbank Mahdut Mesuliyetll Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müesesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müesesemizce 4800 metre 50x2x0,6 mm. lik havai hat telefon dağıtım kab
losu satmahnacaktır. 

2 — ihalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 8/4/1983 Cuma günü saat 15.00'de 
Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır 

3 — Şartnameler Müessesemiz Satınalma Müdürlüğünden bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

4 — Bu işin muvakkat teminatı 200.000 TL. dır. 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat Ser

visine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklif mektupları değerlendirmeye alınma
yacaktır. 

6 — Müesesemlz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4352 / 1-1 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri 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 kapalı zarf eksiltme usulü 
He satın alınacaktır. 

Tah. Bed. Geçici Tem. Şart Bd. İhalenin 
K o n u s u Lira Lira Lira Ta. Saati 

I. Yatay Kademe Grubu 16.509.000 509.020 1.000 1/4/1983 
Saat 15.00 

II. 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 Y S E . 
Genel Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden 
temin edilebilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına İhale konusu be
lirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz 
aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şart
name gönderilir. 

4 — ihaleye katılacak firmalar en geç 28/3/1983 günü mesai saati sonuna ka
dar başvuruda bulunarak İhaleye iştirak belgesi İsteminde bulunacaklardır. Bu belgeyi 
alıp almadıklarım 30/3/1983 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 
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6 — ihale İçin iştirak belgesi almak isteyen isteklilerin, dilekçelerine ekliye-
ceklerl belgeler; 

a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi, 
b) Atölye, teçhizat ve tezgah bildirisi, 
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi, 
d) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (geçer* 

lillk süresi dolmamış olacak) 
e) TSE uygunluk belgesi. 
Satıcı firmalarda ihaleye İştirak edebilirler. Bu isteklilerin İmalatçı firmama 

yetkili satıcısı, olduğunu tevsik eden belgeyi ve İştirak belgesi için imalatçı firmaya 
ait belgeleri dilekçelerine ekllyerek ihaleye iştirak belgesi müracaatında bulunmaları 
garttır. 

7 — isteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit İçi geçici teminat mektup 
veya makbuzlarım koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını İhaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri 
«arttır. (10. Kat, 7 Nolu Oda). 

8 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği 
İlan olunur. 4093 / M 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

4 K A L E M HD-15 ALLİS C H A L M E R S BULDOZER YEDEOt 
SATIN A L I N A C A K T I R 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi. Tedarik ve ikmal 

Müdürlüğümüz, 
2 — istanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 6 deki Mü

messilliğimiz, 
3 Ankara'da : Dışkapı Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larım, geçici teminatlanyla birlikte en geç 13 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
ilan olunur. 3836/ 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 satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık 
adresini belirtir bir dilekçe Ue 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 Ue şartname gönderilmez. 

IV — İhale, 9/5/1983 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
V — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satın almalarda 2490 sa

yıh Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Dosya No : 83-221-2, Cins i : 216 Kalem Inter Yedekleri, Şartname Bedeli: 600,— T L 

3838/ 3-2 
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Köyişlerl ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 
YSE. 1. Bölge Müdürlüğünden : Kartal/İstanbul 

Eksiltmeye Konulan İşin Adı : İstanbul İli 3. Grup Kadıköy - Kartal ve Üskü
dar İlçeleri gecekondu yollarına 2" İlk temel malzemesi temini, nakli ve figüresi işi, 
Keşif Bedeli : 86.399.455,44 TL., Geçici Teminatı : 2.592.000,— TL., Eksiltmenin Ta
rih, Gün ve Saati : 8/4/1983, Cuma, Saat : 15.30, Yeterlik Belgesi Son Müracaat Gü
nü : 4/4/1983, mesai bitimine kadar. 

1 — Yukarıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati ile son mü
racaat günü yazıü işin eksiltmesi 2490 sayılı Kanunun 40. maddesine göre kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksiltme konusu işin dosyası hergün mesai saatleri dahilinde İstanbul 
YSE. 1. Bölge Müdürlüğü İhale Memurluğunda ve İstanbul YSE. 11 Müdürlüğünde 
(Çemberlltaş) görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için; isteklilerin kanunî ikametgâhına, 1983 yılına 
ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesine, şirketlerin; ihaleye esas İlk ilân tarihinden 
sonra alınmış hali faaliyet belgesine ve Bölge Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik 
belgesine sahip olmaları ve usulüne uygun yukarıda yazılı iş için hizasında gösterilen 
miktarda geçici teminat vermeleri, (Temmat mektup olarak veriliyorsa bu mektup
ların süresiz vejfa son müracaat gününden itibaren en az üç ay süreli ve limit dahili 
olmalıdır.) 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin, en geç yukarıda belirtilen son 
müracaat günü mesai saati sonu (17.30) a kadar bir dilekçe ile YSE. 1. Bölge Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri şarttır. 

Dilekçelerine; 
4.a — îşin en az keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi veya 

bu işin cins ve miktarında malzemeyi bir defada teslim ettiğini belirtir resmi daire
lerden alınmış tasdikli İş bitirme belgesini, 

4,b — Yapı araçları bildirisi, 
Bu işte kullanılacak araçların cins, miktar ve özellikleri işin dosyasında mev

cut özel fenni şartnamede belirtilmiştir. Bu araç gereç ve makinaların müracaatçıya 
ait olduğunu belirtir fatura ve trafik ruhsatnamelerini, bildiriye eklemesi şarttır. Bu 
araç gereç ve makinaların kiralanması halinde kiraya verecek şahıs veya firma ile 
işin ilk ilân tarihinden sonra bahsekonu iş için ve işin hitamına kadar yapılmış kira 
sözleşmelerinin (araç-gereç ve makinaların kiraya verene ait olduğunu gösterir yu
karıdaki belgelerin) eklenmesi şarttır. 

4.c — Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum 
bildirgesi ile ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu, 

4,d — Teknik personel bildirisi, bu bildiride adı geçen şahısla aralarında işin 
şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceğine dair bu işin ilk ilân tarihin
den sonra yapılan sözleşme ile bu teknik elemanın Noterden tasdikli diploma suretini, 

4.e — Taahhüt bildirisi; 
4.f — İsteklilerin Noterlikçe tanzim edilmiş imza sirkülerini, 
4.g — İsteklilerin vekil olması halinde yetkili olduğuna dair Noterlikçe tanzim 

edilmiş yetki belgesini ve imza sirkülerini, 
4.h — İşyeri görme belgesi; bu belge İstanbul 11 YSE. Müdürlüğü'nden alına

caktır. 
5 — Yukarıda (4.b, 4.c, 4.d, 4.e) de belirtilen belgeler ile müracaat dilekçesi

nin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve dilekçeye eklenecek belgelerin aslı
nın veya Noterden tasdikli suretlerinin konulması şarttır. 

6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarım, eksiltme günü eksiltme saatinden bir saat öncesine ka
dar Y S E . 1. Bölge Müdürlüğü Soğanlık - Kartal/İstanbul adresindeki İhale Komisyon 
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Başkanlıgî'na vermeleri lâzımdır. 1983 yılında Noterlikçe tanzim edilmemiş belgeler, 
fotokopiler, suretler, telgraf ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

7 — İhale uhdesinde kalan müteahhit istanbul Hinde mukavele müddetince 
tebligatlara esas olacak bir adres göstermeleri şarttır. 

8 — Bu işlçr için ihaleye iştirak belgesi aldığı halde usulüne uygun teklif mek
tubu ile ihaleye iştirak etmeyenlere 1983 yılı ihalelerimiz İçin ihaleye İştirak belgesi 
jrerilmeyecektlr. 

Keyfiyet ilân olunur. 4363 / 1-1 

Ger konsan A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1976 model 6 silindirli Dodge-Aspen Station Vagon araç 6 Nisan 1983 günü 
saat 14.00'de açık arttırma sureti ile satışa çıkarılmıştır. Satışı yapılacak araç Genel 
Müdürlüğümüzde görülebilir. Bu işle ilgili tüm masraflar alıcıya aittir. 

Taltpîüerin belirtilen gün ve ihale saatinden önce 100.000.— TL.'lık geçici temi
natlarını yatırarak ihale komisyonuna müracaatları ilân olunur. Şirketimiz 2490 
sayılı Kanuna tabi değildir. 4155/2-1 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

Kapalı Teklif Almak Suretiyle Sungurlar Tipi Kazan Tesisatı için Gerekil 
Malzemeler Satın Alınacaktır. 

1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilecektir. 
2 — Teklifler 4/4/1983 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 

Muhaberat Şefliğine verilecektir. 
3 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya satın almamakta serbesttir. 

4368 / 2-1 

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamızın 1983 -1984 kampanya dönemi ihtiyacı q= % 20 toleranslı 70.000 
ton kireçtaşımn taş ocağımızdan İstihraç ve fabrikamıza nakil işi ihalesi 4/4/1983 
Pazartesi günü saat 14.00'de kapalı zarf usulü fiyat teklifi alınmak suretiyle fabrika
mız Ofis binasında yapılacaktır. 

Geçici teminat TL. 2.000.000 (iklmilyon ve % lira) kat'i teminat ise İhale tuta-
rımu % 10'u kadardır. 

Konu ile ilgili şartnameler Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapmamakta, 

işi dilediğine vermekte veya açık arttırma ve eksiltmelerde en uygun bedeli tesbit 
etmekte serbesttir. 4351/1-1 

Ayancık Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamız Tesisleri için % 55'lik Üre Formaldehit Tutkal kapah zarf 
usulü teklif mektubu almak suretiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — İhale 4/4/1983 Pazartesi günü saat 14 .oo'de Ayancık Devlet Kereste Fab
rikasında yapılacaktır. 

3 — Bu ihaleye ait geçici teminat 310.000,— TL. olup şartnameler her gün oa 
lışma saatleri içersinde Kurumumuzda ve ORÜS Genel Müdürlüğümüzde görülebilir 

4 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını yatırarak teminat 
makbuz ve diğer gerekli belgelerini ekliyecekleri teklif mektuplarını; belirtilen gün 
ve saatte komisyona vermeleri posta gecikmelerinin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

4361 /1-1 



Köy taleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü Erzurum Y S E n Müdürlüğünden: 

Sıra Keşif bedeli Geçici teminatı Son I h a l * i n i n 
No. 111 İlçesi Köyün Adı İşin Beyanı Li ra Kr . Li ra K r . müracaat tarihi Tarihi Saati 

1. Erzurum Aşkale Çay Yeni Y . Y . D.E. Emanet İçmes. tng. 3.000.000,— 103.750,— 4/4/1983 6/4/1983 11.00 
2. Erzurum Çat Başköy Emanet İçmesuyu İnş. 2.170.000 — 78.850,— 4/4/1983 6/4/1983 16.00 
3. Erzurum Horasan Bahçe Emanet İçmesuyu İnş. 1.470.000,— 57.850,— 4/4/1983 7/4/1883 11.00 
4. Erzurum Karayazı Bezirhane Emanet İçmesuyu İnş. 2.370.000,— 84.850,— 4/4/1983! 7/4/1983 15.00 
5. Erzurum Narman Şehitler D.E. Emanet İçmes. İnş. 1.250.000,— 51.250,— 4/4/1983 7/4/1983 17.00 
6. Erzurum Narman M . çavuş Gr. D.E. Emanet İçmes. İnş. 1.200.000,— 49.750 — 4/4/1983 7/4/1983 17.30 
7. Erzurum Olur Köprübaşı Emanet İçmesuyu İnş. 2.380.000,— 85.150,— 4/4/1983 8/4/1983 10.00 
8. Erzurum Şeııkaya Yeşilkaya Emanet İçmesuyu İnş. 1.785.000,— 67.300 — 4/4/1983 8/4/1983 15.00 

1. Erzurum Y S E 11 Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan yukarıda adı, keşif bedeli, ihale tarihleri gösterilen köy İçmesuyu 
emanet inşaatları 6200 sayıh Kanunun 34. maddesi ve Y S E Emanet işleri talimatı esaslarına göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2. Eksiltme 'Erzurum II Müdürlüğü idare binasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır. 
3. Bu İşlere ait eksiltme dosyaları Y S E 13. Bölge ve Y S E 11 Müdürlüğü İçmesuları Şefliğinde görülebilir. 

4. Bu işler için lüzumlu boru, çimento, B . A . demiri, fitinks parça ve armatürler ile patlayıcı madde idare tarafmtan verile
cektir. 

5. Eksiltmeye iştirak belgesi alabilmek için geçerlilik süresi dolmamış (C) gurubu müteahhitlik karnesinin aslım inşaat (Mü
hendis, Mimar, Teknikerlerden) şayet karneleri yoksa diplomalarının aslım son müracaat tarihindeki mesai saati sonuna kadar her iş 
için ayrı bir dilekçe ekinde Y S E 11 Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

6. Eksiltmeye girebilmek için; isteklilerin 1983 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesini işin hizasında yazılı geçici temi
natını nakit veya Mi l l i bankalardan Limit içi teminat mektubunu Erzurum Vilayet Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuzunun 
eklenmesi şarttır. 

7. İstekliler 6200 sayılı Kanunun 34. maddesine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat 
önce ihale komisyonu başkanlığına vermeleri Şarttır. 

8. Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4350/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 3. ZHSlge Müdürlüğünden : 

Sıra 
No. i ş in adı ve mahiyeti 

Keş. bedeli Geçici teminat Son E k s i l t m e n i n 
U r a Kr. Lira Kr. müracaat tarihi Tarihi Saati 

7/4/1983 11/4/1983 

1.676.207,— 8/4/1983 12/4/1983 

14.30 

11.00 

1.066.662,— 8/4/1983 12/4/1983 14.30 

1 — Afyon - Ankara, Çifteler - Emirdağ, Emirdağ - Bolvadin yol
larına ocak tabından temel Malz. asfalt mıcırı temini, ve 
nakli isi 78.575.499,— 1.571.510,-

2 — Konya • Karaman, (Konya - Karaman) Ayr. - Dinek - Bel
ören, Belören - (Çumra - Karaman) Ayr., (Konya - Kara
man) Ayr., (Konya - Belören) Ayr., Akören - (Konya - Bel
ören) Ayr. yollarına ocak tasından temel malzeme asfalt 
mıcırı temini ve nakli işi 83.760.350,— 

3 — Konya - Karaman, (Konya - Karaman) D. Y . Ayr., Karaman 
(Konya - Belören) Ayr., Karaman, Karaman-Ayrancı-Ereğli, 
Karaman - Hotamış yollarına asfalt mıcırı ve temel Malz. 
temini ve nakli isi 53.283.084,— 

1 — Yukarıda yeri ve mahiyeti belirtilen iğler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşaronlardan teklif almak sureti ile yap
tırılacaktır. 

2 — Teklifler; Bu iğlerin karşılarında yazılı gün Ve saatlerde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü asfalt şef, bürosu odasında açıla
caktır. 

3 — Bu işlere ait kesif ve şartnameler; Konya'da Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliğindeki dosyasından tetkik edilebilir. 
4 — Yeterlik belgesi almak i ç i n : İsteklilerin söz konusu işlerin karşılarında yazılı son müracaat tarihinde mesai saati sonuna 

kadar örneği dosyasında bulunan bir dilekçe İle Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, bu dilekçelerine aşağıda yazılı 
belgeleri eksiksiz olarak eklemeleri şarttır. (Müracaatlarda Bölge genel evrak kayıt tarihi esas alınır.) (Lüzumlu makine parkı dos
yasından tetkik edilebilir) 

a) En az bu iğlerin keşif bedeli kadar 1 ve 2 sıradaki islere B grubu 3 sıra nolu İs için C 'Grubu karne grubundan müteahhitlik 
karnesi veya kesif bedelinin yarısı kadar benzeri tek bir is yaptığına dair Resmi kuruluşlardan tasdikli is "bitirme belgesi 

b) Yapı araçları bildirisi (Bildiride gösterilen ana inşaat makinelerinin 1983 yılında taşarona ait olduğunu gösterir belgeler ile 
kiralık ve ortaklık halindeki araçlar için noterden tasdikli taahhütname ve bu araçların taahhüt edene ait olduğunu gösterir belgelerin 
eklenmesi.) 

c) Mali durum bildirisi (ilan tarihinden sonra bu İş için alındığı belirlenen 'tasdikli banka referans mektubu ile birlikte.) 
d) Taahhüt bildirisi (Son İki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş talihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan is

lerin belirtilmesi gerekir.) 
e) Teknik personel bildirisi. 
f) t ş yeri görme belgesi. 
g) İmza sirküleri (Şirket olması halinde şirket s irküleri:) 
h) Bu i ş için verilmiş vekaletname (Gerekiyorsa) 
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5 — Teklif ve Taahhüt Mektubu verecekleri» : 
a) Yeterlik belgesini • 
b) Söz konusu iğlerin karşılarında yazıl» geçici teminatlarının Bölge veznesine yatırıldığına dair makbuzu (Banks, mektubu! 

limit içi olacak 
c ı 1983 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini 
d) Vekaleten eksiltmeye gireceklerin Vekaletnamelerini; Taşaron işlerine ait özel Şartnamenin 30. maddesinde belirtildiği şe

kilde teklif ve taahhüt mektubuna ekliyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına verme
leri gerekmektedir. ı 

6 — Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler ve postadaki gecikmeler kabul edilmez j 
fl&n olunur. 4102 1-) 1 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak.su Genel Müdürlüğü Topraksu XVIII. Bölge Müdürlüğü "Gaziantep Ekip Başmü
hendisliğinden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2490 sayıh Kanunun 31. maddesi gereğince ka
palı zarf usulü Ue Gaziantep Toprak*u Ekip Başmühendisliğinin Ordu Caddesi No : 73 adresindeki idare binasında eksiltmeye çıkar
tılmıştır. 

Sıra Keşif bedeli Geçici teminat Belge için son t h a l e n i n 
No. Eksiltmeye <;<k;ırılan işin yeri ve konusu Lira Kr . Li ra Kr . müracaat tarihi Tarihi Saati 

1 — Gaziantep - islahiye - Balı kalan sulama tesisi inşaatı 28.593.488,— 857.805,— 8/4/1983 
Cuma 

12/4/1983 
Salı 

10.00 

2 — Gaziantep • Araban • Muratlı bent ve kanal ıslahı inşaatı 11.044.011, - 331.32u,— 8/4/1983 
Cuma 

12/4/1983 
Sah 

11.30 

3 — Gaziantep - Geçici ve Sosyal tesis inşaatı 10.000.000,— 300.000,— 8/4/1983 12/4/1983 15.00 
4 — Gaziantep - İslahiye - Alagöz (Dolan) sulama tesisi 11. kı- Cuma Salı 

sim inşaatı 9.988.788,— 299.664,— 8/4/1983 
Cuma 

12/4/1983 
Salı 

16.30 

5 — Gaziantep - îslahiye - KırışkaL^ulama. tesisi 11. kısım inşaatı 9.058.230,— 271.747,— 8/4/1983 
Cuma 

13/4/1983 
Çarşamba 

10.00 

6 — Gaziantep - İslahiye - Şatırhüyük sulma, tesisi inşaatı 8.003.940,- 240.118,— 8/4/1983 
Cuma 

13/4/1983 
Çarşamba 

11.30 

7 — Gaziantep - Merkez - Zeytinli taşkın önleme projesi 7.788.557,— 233.657,— 8/4/1983 
Cuma 

13/4/1983 
Çarşamba 

15.00 

8 — Gaziantep • Nizip - Turlu, Kızılcakent kanal ıslahı inşaatı 3.584.179,— 107.525,— 8/4/198» 
Cuma 

13/4/1983 
Çarşamba 

16.30 
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Bu islere ait eksiltme dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Gaziantep Topraksu Ekip Başmühendisliğinde gö
rülebilir. 

İsteklilerin belge müracaat son günü olan 8 Nisan 1983 Cuma günü saat 17.30'a kadar Ekip Başmühendisliğine her iş için 
ayrı ayrı verecekleri dilekçelerine şu belgeleri eklemeleri şarttır. 

1 — 1 ve 2 sıra no.daki işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik karnesinin asimi, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 sıra nu
maralı işler için de (C) grubu müteahhitlik karnesi veya işin keşif bedeli kadar bu veya buna benzer işler yaptıklarına dair belgelerini, 

2 — Tapı araçları bildirilerini (örnek 1), 
Miktar ve çeşitleri eksiltme dosyalarında belirtilen ana ve yardımcı inşaat makinatormdan mülkiyeti kendisine ait olanlar için 

sahip olduğunu ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya 
Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noter tasdikli suretleri ile 1983 'yılı için satm alınmış olan makina-
lara sahip olduklarım belirten faturalarla birlikte kaydedildiği yevmiye defteri ve defteri kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerini 
(Proforma fatura kabul edilmez), istekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgelerini veya kiralık olanla
rın noter tasdikli kira mukavelesi ile o maklnaları kiraya veren şahsa ait olduğuna 'dair, Kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi 
aslı veya noter tasdikli sureti, diğer iş maklnaları ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı veya noter tasdikli suretini, (beyan edilen 
makina ve ekipmanların halen bulundukları yerler açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (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 iki yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve 
bağlanacak olan işleri kamtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini (örnek 4), 

6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli iş yeri görme belgelerini, 
7 — Kanuni ikametgah belgelerini ekUyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgelerini almaları şarttır . 
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 No. daki yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Ona

rım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka mektu
bunu, 1983 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık blduğu takdirde bu belge
lere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hâli faaliyet belgelerini, usulüne uygun olarak 
2490 sayıh Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri lazımdır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur. 4359 /1-1 

Sayfa : 72 
R

E
SM

Î G
A

ZETE
 

23 M
art 1983 

—
 S

ayı: 17996 



Şarkikaraağaç Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Satış Tarihi ve Günü : 5/4/1983 Salı 

Deposunun adı Yol durumu Cins, nev'i boy ve sınırı 

Agıllıca Stabilize 3. S. N . B. Çk. tomruk 
» 3. S. K . B . Çk. tomruk 

Küre 3. S. N . B . Sed. tomruk 
> » 3. S. K . B . Sed. tomruk 

> 3. S. N . B . Ard. tomruk 
» > 3. S. N . B . Ard. tomruk 

» S. S. K . B . Ard. tomruk 
> » 3. S. N . B . Kas. Keş. tomruk 

3. S. K . B . Kas. Meş. tomruk 
Agıllıca Çk. tel direk 
Küre Sedir Mad, direk 

» Ardıç Mad. direk 
» Kas. meşe San. odunu 
» Sedir San. odunu 
> Ardıç San. odunu 

Agıllıca » Çk. sanayi odunu 
» » Çk. Yar. San. odunu 

Küre » İbr. Yar. San. odun 
» Yap. Yar. San. Odun 

Agıllıca İbr. lAt - Yonga odunu 

Ma. 1er Toplamı 

Ster. ler Toplamı. 

Genel Toplam 

Satış Saati : 13.30 
Parti M i k t a r M . Sat. Bed. % 7,5 Tem. 
adedi Adet M3. Dnv. Li ra Kr . L i ra K r . 

14 829 325.894 13.200,— 325.500,— 
4 56 43.090 9.400,— 31.000,— 

19 1189 315.379 11.000 — 264.500,— 
2 80 27.041 7.850,— 16.500,— 
2 161 42.271 8.850,— 28.500,— 
1 124 35.562 6.500,— 17.000,— T. İr. 
1 28 6.248 7.000,— 4.000,— 
1 4 3.741 50.000,— 14.500,— 
1 20 7.097 30.000,— 16.000,— 
1 111 23.326 12.450 — 22.000,— 

10 979 69.693 7.100,— 39.500,— 
1 77 5.420 10.000,— 4.500,— 
1 19 4.093 10.000,— 3.500,— 
9 429 58.718 6.000,— 28.500,—. 
1 21 2.079 6.000,— 1.000,— 
1 96 8.576 5.500,— 4.000,— 
1 Ster 67 Ster 4.000,— 17.500,— 
4 » 124 » 4.000,— 38.500,— 
1 » 11 » 6.000,— 5.000,— 
4 402 » 3.000,— 90.500,— 

69 4223 978.228 820.500,— 

10 Ster 594 Ster 151.500,— 

79 «72.000,-

23 M
art 1983 

—
 S

ayı: 17996 
R

E
SM

Î G
A

Z
E

T
E

 
Sayfa : 73 



1. İsletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 79 parti çeşitli cins orman ürünlerinin, "%> 80'si ile % 12,5 
istihsal vergisi, % 3 özel idare, % 3 bakanlık fonu, tellaliye % 2 -1 karar pulu % «3 vergileri peşin % 50 si 6 ay vadeli süresiz banka 
teminat mektubu kargılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık art ırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2. Açık art ırma 5/4/1983 tarihine rastlıyan Salı günü saat 13.30'da İşletmemiz Bademli Bölgesi merkezinde toplanacak Ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

3. Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cedveli Orman Genel Müdürlüğü, İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğü, Bey
şehir, Eğirdir, İsparta, Gölhisar, Burdur, İstanbul, Ankara, Bursa, izmir, Eskişehir, Kütahya, Emet, Antalya, Adana Ve İşletmemiz 
Müdürlüğü Bademli, Ş. Karaağaç, Yalvaç Orman Bölge Şefliklerimizde görülebilir. 

4. Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve İhale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatla
rım Bademli Bölgesi veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tari
hini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları fle birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 

5. Satışa iştirak edeceklerin E k No : 1 ve 2 No. lu şartnamelerin 3 ve 2 nci maddelerine göre açık arttıran ah satışlarında lif -
Yonga sanayicileri ile bunların temsilcileri şartnamede belirtilen esaslar dahilinde satışa iştirak edebilirler. 3572 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

1 Aşağıda yollar ve keşif bedeli belirtilen iğler 5539 sayıh Kanunun 26. maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle 
yapılacaktır. 

2 — Eksiltme günü ve saati aşağıda gösterilmiştir. 
3 — Eksiltme dosyası: Bu İşe ait keşif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ilgili servislerinden tetkik edilebilr. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 
5 — a) Yeterlik Belgesi almak için aşağıdaki listede gösterilen son müracaat günlerinin mesai bitimi saati olan 17.00'ye ka

dar birer dilekçe ile Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları (Başvurmada genel evrak kaydı tarihi geçerlidir.) Bu işler için (C) grubun
dan en az bu iğin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin asimi veya Bölge Müdürlüğümüz yeterlik belgesi Komisyonu Başkan
lığınca onanmış örneğini. (Karneler Bayındırlık Bakanlığından alınmış Ve süresi dolmamış olacaktır.) 

b) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun makina ve teçhizat listesini tam olarak bir listede belirteceklerdir. Ana İnşaat 
m akmalarına sahip olduklarım belirten faturaların asılları veya noterden lastikli suretlerini ve 1983 yılı için inşaat maklnalarına ait 
noterden tastikli demirbaş, amortisman kayıtlarını vermek mecburiyetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki maki
naların cinsi, ve kapasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir. (Kiralık makina kabul edilecektir. Ancak makina sahibi kiralık ver
diği makmanın kendisine ait olduğunu belirten belgelerin aslım veya noterden tastikli suretini 1983 yılı noterden tastikli demirbaş ve 
amortisman kayıtlarım, kiralık verdiğine dair her iş için isimlerini belirterek ayrı ayrı taahhüt bildirisinin noterden tastikli suretini 
ibraz edeceklerdir. B u makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 
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c) 
d) 
e) 

lecektir. 
f) 
g) 
h) 

Mali durum bildirisini, 
Banka referans mektubu, (ilan tarihinden sonra alınmış ve asgari keşif bediinin % 10 kadar olacaktır.) 
Teknik prsonel bildirisini, (Bu bildirideki teknik elemanların 2531 sayılı Kanun hükmüne aykırı Olmadıkları taahhüt edi-

TaahhÜt bildirisini, (Son ik i yıl içinde yapmış olduğu işler gösterilecektir. 
İsteklilerin noterlikçe onanmış; gerçek kişi olması halinde imza sirkülerinin, şirket olması halinde şirket sirkülerini. 
İş yeri görülüp incelendiğini belirten, ilgin şantiye ve kontrol şefliğinden almış, olduğu belgeyi, (Bölge Müdürlüğümüzce 

tastik edilmiş) 
i) Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak ekleyip bu iş için yeterlik belgesi almaları (b, c, e, f) fıkralarında yazılı Bel

gelerin Taşaronun kendisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Vekaleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 
6) Eksiltme şartnamesindeki esaslara uygun olarak noterlikçe onanmış imza sirkülerinin ya da şirket sirkülerini, 1983 yılma 

ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış belgelerini. Bölge Müdürlüğümüzden alınacak ye
terlik belgesini, usulüne uygun geçici :minat, (Tmüıat mektubu olarak veriliyorsa bu mektupların süresiz ya da son başvurma gü
nünden başlıyarak enaz üç ay süreli ve Maliye Bakanlığının 12/2/1956 gün ve 5297-15/1723 sayıh genelgesine uygun olması) istek
lilerin i lgil i servis şefliğinden alacakları teklif ve taahhüt mektuplarım taşeron işlerine ait özel şartnamenin 30. maddesine göre ha
zırlayarak eksiltme saatinden yarım saat önce makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 1983 yılı noter 
tastikli fotokopili belgeler geçerlidir. (Karne fotokopisi hariç) 

Sıra 
No. S. Adı İşin Adı 

Keşif bedeli Geçici teminatı Son İ h a l e n i n 
Lira Kr. Lira Kr . müracaat tarihi Tarihi Saati 

1 Yapım 

2 Yapım 

3 Yapım 

Ank. Çık. K m : 2 + 000 - 6 + 000 (Aydmlıkevler 
Kavş. Plevne Kavşağı) arası Sanat Yap. Yap. 
ile üst yapı işleri 
Ank. Çık. K m : 6 + 000-10 + 000 Siteler (Plev
ne Kav. ile Mamak DDY. Üst geçit Köp.) arası 
sanat Yap. Yap. İle alttemel Malz. temini ve 
nakli işi 
Ank. Çık. K m : 10 + 000 - 41+000 (Mamak DDY. 
üst geçit Köp. Elmadağ) arası sanat Yap. Yap. 
toprak ve alttemel ile temel Malz. temini ve 
nakli İşi 

33.041.552,-

41.597.687,-

11.740.184,— 

660.840,— 

831.960,-

234.800,-

29/3/1983 1/4/1983 10.00 

29/3/1983 

29/3/1983 

1/4/1983 13.30 

1/4/1983 15.00 
4360 / 1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü TOPRAKSU 
IV. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğinden : 

Sıra 
No. 

1 — 

İşin mahiyeti 

Ka-

2 — 

3 — 

8 — 

9 — 

Keş. Bed. 
U r a Kr . 

Geç. Tem. 
Lira 

Belge için 
Son Mür. T. 

İhale 
Günü Saati 

10.004.055,12 300.122 8/4/1983 12/4/1983 10.00 

9.478.511,74 284.356 8/4/1983 12/4/1983 11.00 

8.106.975,97 243.210 8/4/1983 12/4/1983 15.00 

8.902.105,30 267.064 8/4/1983 12/4/1983 16.00 

15.789.184,53 473.676 14/4/1983 14/4/1983 10.00 

10.725.856,11 321.776 11/4/1983 14/4/1983 11.00 

15.586.282,46 467.589 11/4/1983 14/4/1983 15.00 

7.479.963,55 224.399 11/4/1983 14/4/1983 16.00 

151.634 12/4/1983 15/4/1983 10.00 

600.052 12/4/1983 15/4/1983 11.00 

Ankara - Nallıhan 
raköy Bent İnş. 
Ankara - Beypazarı -
Sekli Bent İnş. 
Ankara - Nallıhan - Er i -
cek Sulama inşaatı 

4 — Ankara - Kalecik - Yurt-
yenice Sulama İnşaatı 

5 — Ankara - Keskin - Takaz-
lı II. Kıs. Sulama İnşaatı 

6 — Ankara - Beypazarı - In-
cepelit Sulama İnş. 

7 — Ankara - Delice - Yeni-
yapan Sulama İnş. 
Ankara - Kalecik - Şem
settin Sulama İnşaatı 
Ankara - Yenimahalle -
Güvenç, Ayaş - İlhan 
Toprak Koruma Grup İnş. 5.054.465,44 

10 — Ankara - Ayaş - Merkez 
Göleti dolu savak ve su
lama tesisi inşaatı 20.001.732,— 
1 — Yukarıda mahiyeti, emsi, miktarı ve keşif bedelleri belirtilen inşaatlar, 

Ankara TOPRAKSU Merkez Ekip Başmühendisliğinin Fatih Cad. No. 16 dakl Baş
mühendislik İdare binasında hizalarında belirtilen gün ve saatlerde 2490 sayılı Kanu
nun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü İle ayrı, ayrı eksiltmeye çıkarılmışlardır. 
Çalışma şartlarına ait bilgiler eksiltme dosyalarında belirtilmiştir. 

2 — Eksiltme dosyaları mesai saatleri içerisinde, Başmühendislik İdare bina
sında ücretsiz olarak görülebilir. 

3 — isteklilerin yürürlükteki 28/3/1981 gün ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Yapı Tesis ve Onarım işleri İhalesine K<*uin.a Yönetmeliğinde belirtilen 
esaslar dahilinde her iş için ayrı ayrı hazırlanmış; 

a) Yapı araçları bildirisi (örnek 1) 
Miktarları ve çeşitleri eksiltme dosyalat ında belirtilen İnşaat makin al arına sa

hip olduklarını kanıtlayan belgeyi veya Noter tasdikli kira taahhütnamesini, 
b) Teknik personel bildirisini (örnek 3) 
c) Bankalardan alınmış banka kredi mektuplarını ekli olduğu mali durum 

bildirisini (örnek 2/a ve 2/b> 
d) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüte bağ

lanmış veya bağlanacak işleri kanıtlarıyla açıklayan taahhüt bildirisini (örnek 4) 
e) Keşif bedeli 10.000.000,— TL. sına kadar olan işler için en az işin keşif 

bedeli kadar benzeri iş yaptığım kanıtlayan iş bitirme belgesini, daha büyük keşif 
bedelleri işler için C Grubu karnesini, 

f) iştirak etmek istedikleri iş yerini görüp, tetkik ettiklerine dair iş yerlerinin 
bulunduğu köy muhtarlıklarından alınmış tasdikli matbu belgeyi, 

g) Kanunu ikametgah belgesini, dilekçelerine ekliyerek yukarıdaki listede 
belirtilen son müracaat tarihlerinde mesai saati sonuna kadar Başmühendisliğe verip 
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İhaleye giriş belgesi almaları lâzımdır. Yukanda a, b, c, d de yazılı belgelerin bizzat 
müteahhit tarafından imzalanmış elması gerekir. 

4 — İhaleye girmesi uygun görülenler; 1983 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesi 
aslı veya Noterden tasdikli suretini, ihaleye giriş belgesini, geçici teminatın yatırıl
dığına dair mektubu veya teminat mektubunu, teklif mektubu ile birlikte işin ihale 
saatinden en geç bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur. 4021 /1-1 
m 

Gölhisar Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Emvalin Parti M i k t a r ı Muh. Bed. % 7.5 Tem. 
Bölgesi Cins ve nev'i Adedi Adet M». Dma. Lira U r a 

Merkez 3. S.N.B. Çk. Tom. 1982/ 4 618 222.115 12.100 50.000 
» 3. S.K.B. Çk. Tom. 1982/ 2 214 42.610 8.650 27.000 
» 3. S.N.B. Çz. Tom. 1982/ 3 443 118.032 9.700 85.000 

3. S.K.B. Çz. Tom. 1981/ 1 173 34.452 4.750 12.000 
» 3. S.K.B. Çz. Tom. 1982/ 2 441 103.031 7.650 59.000 
» Çam Sanayi Odun 1982/12 2587 199.421 5.500 81.000 
» Lif-Yonga Odun 1982/ 3 — 126.000 St. 3.000 28.000 

Merkez Bölgesi Yekünü 27 4476 719.661 Ms. 126.000 St. 342.000 
Ibecik 3. S.N.B. Çk. Tem. 1980/ 1 115 41.343 5.600 17.000 

» 3. S.N.B. Çk. Tom. 1981/ 2 178 61.708 8.000 37.000 
» 3. S.N.B. Çk. Tom. 1982/78 5702 2180.979 13.200 2.147.000 
» 3. S.K.B. Çk. Tom. 1981/ 2 237 74.310 6.000 33.000 
» 3. S.K.B. Çk. Tom. 1982/44 3526 963.465 9.400 680.000 
> Çam Sanayi Odun 1982/80 12787 1338.799 5.500 556.000 

Ibecik Bölgesi Yekünü 207 22545 4660.604 1.470.000 

UMUMİ YEKÛN 234 27021 5380.265 M». 126.000 St. 3.812.000 
1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazıh 234 parti 

-ogitSi cins orman ürünlerinin % 50 si ile % 24 faizi peşin % 50 si altı ay vadeli 
süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere 171/A Ek. 1 Model şartna
meler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 7/4/1983 tarihine raslayan Perşembe günü saat 14.00 de 
İşletme Müdürlüğü satış salonu binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak
tır. 

3 — Satışa İştirak edeceklerin şartnameyi okuyarak istenilen belgeleri ibraz et
meleri şart olup, partilerin asgarisi 5 mK azamisi 80 m 3 , dür. 

4 — Sanayi odunlarına şartnamenin 4. maddesindeki hususlara haiz olanlar. 
Uf-Yonga Odununa Lif-Levha, Yonga-Levha sanayicileri ile bunların temsilcileri ka
tılabilir. 

5 — Satışla ilgili ilân ve şartname tevhit listesi Orman Genel Müdürlüğünde, 
İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Antalya, Afyon, Burdur, Bucak, Denizli, 
Kütahya. Konya ve İsparta Orman İşletme Müdürlüğünde, Merkez, Tefenni, Dirmil 
ve Ibecik Orman Bölge Şefliğinde ve İşletmemizde görülebilir. 

6 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve İhale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım İşletmemiz Veznesine yatırma
ları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve 
satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları İle birlikte Satış Ko
misyonuna müracaatları ilân olunur. 4214 / 1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı T O P R A K S U Genel MüdUrlüğU TOPRAKSU 
V, Bölge Müdürlüğü İsparta Ekip Başmühendisliğinden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 
işlerden birinci sıradaki iş 2490 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince müteahhit namı 
hesabına açık eksiltme İle (Kat'i teminat şart) , diğer işler ise 2490 sayıh Kanunun 
31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile İsparta T O P R A K S U Ekip Başmühendis
liğinin Burdur Asfaltı üzerindeki idare binasında eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Sıra 
No. işin mahiyeti 

Keş. Bed. Geç. Tem. Belge için 
U r a Kr . U r a SonMUr.T. 

İhale 
Günü Saat* 

1 — İsparta - Merkez - Çünür 
Sulama Tesisi İnşaatı 

2 — İsparta - Eğridir • Ak
doğan Sulama Tes. İnş. 

3 — İsparta - Eğridir - Yaka 
Sulama Tesisi inşaatı 

4 — İsparta - Senirkent -
Yassıören Sul. Tes. İnş. 

5 — Isparta-Eğridir-Sofular 
Sulama Tesisi İnşaatı 

6 — İsparta - Yalvaç - Kırk-
baş Sul. Tesisi İnş. 

7 —• İsparta - Yalvaç - Hisar-
ardı Sul. Tes. tnş. 

8 — İsparta - Gelendost -
Bağıllı Sul. Tes. tnş. 

9 — Isparta-Şarkikaraağaç-
Karayaka Sul. Tes. tnş. 

10 — İsparta - Yalvaç - Akça 
şar Sul. Tes. İnş. 

11 — İsparta - Merkez - Ya-
zısöğüt Sul. Tes. İnş. 

12 — Isparta-Şarkikaraağaç -
Çiçekpınar Sul. Tes. inş. 

5.717.833 — 

5.937.998,— 

3.871.219,— 

3.862.458,— 

13.051.880,— 

6.892.347 — 

8.426.290,— 

12.500.873,— 

4.102.695,— 

19.149.032,— 

17.661.083,— 

34.722.654,— 

343.070 

178.140 

116.137 

109.874 

391.557 

206.771 

252.789 

375.027 

123.081 

574.471 

529.833 

1041.680 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

5/4/1983 

8/4/1983 11.00 

11/4/1983 11.00 

11/4/1983 15.00 

11/4/1983 17.00 

12/4/1983 11.00 

12/4/1983 15.00 

12/4/1983 17.00 

13/4/1983 11.00 

13/4/1983 15.00 

13/4/1983 17.00 

14/4/1983 11.00 

14/4/1983 15.00 

Bu işlere ait eksiltme dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 
İsparta TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinde görülebilir. 

1 — İşin en az keşif bedeli kadar (C) Grubu müteahhitlik karnesini veya ke
şif bedeli 10.000.000,— (On milyon) TL. dan aşağı işler İçin benzer işleri bitirdiğini 
gösterir iş bitirme belgesini, 

2 — Yapı araçlan bildirisi, (Miktarlar eksiltme dosyalarında belirtilen inşaat 
maklnalanndan kendi malı olanlarının amortisman müddetlerini doldurmamış ol
duğuna dair Noter tasdikli envanter defterindeki demirbaş kayıtları veya 1983 yık 
içinde bu maklnalara sahip olduklarım belirtir faturalarım (Proforma fatura kabul 
edilmez) kendisine ait olmayanlar İçin İse Noter tasdikli kira mukavelesini), İstekli 
şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler. 

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali du
rum bildirisini, 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik personele alt teknik personel bil
dirisini, 
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5 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilek
çenin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri kanıtlayıcı 
belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, 

6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin alt olduğu köy 
muhtarlığı ve TOPRAKSU Kooperatif Başkanlığından alınmış tasdikli iş yeri görme 
belgesini, 

7 — Kanunî ikametgah belgelerini ekliyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik bel
gelerini almaları şarttır. 

Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından im
zalanması ve yürürlükte olan Yapı; Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönet
meliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış 
geçici teminat mektubunu veya banka mektubunu, 1983 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi 
Odası belgesi veya Noterden tasdikli suretini, İstekli bir ortaklık olduğu takdirde bu 
belgelere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra 
alınmış hali faaliyet belgelerini, usulüne uygun olarak 2490 sayıh Kanun gereğince 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç İhale saatından U r saat önce İhale Ko
misyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur. 4023 / 1-1 

« 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

800 K G . TRtNATRİYUM FOSFAT SATIN A L I N A C A K T I R 
Kurumumuz Elmadağ Barut Fabrikasının ihtiyacı için 800 Kg. Trinatriyum 

Fosfat sakiıalınacaktır. 
Bu işe ait teknik idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi N o : 88 Taksim/İSTANBUL adresindeki 
İstanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnamelere göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 31 Mart 1983 günü saat 17'ye kadar 
M K E . Kurumu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 

4211 / ı-ı 

M i l l i Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğünden: 

1 — Merkezimiz Kalıp Atelyesinin ihtiyacı olan bir adet 180 Amperlik 
Elektro Erozyon Tezgahı; Jeneratör Güç birimi, filtre ve elektrot bağlama sistem
leri ile birlikte komple tesis halinde İthal edilecektir. 

2 — Döviz temini ve Akreditif işlemleri merkez Müdürlüğünce yapılacaktır. 
3 — Merkezimiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veyahut dilediğine yapmakta serbesttir. 
4 — Teklifler en geç 9 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 17^00'ye kadar Mü

dürlüğümüze verilmiş veyahut gelmiş olacaktır. 
5 — İthal işlemine ait Teknik ve İdari Şartnameler Türkçe hazırlanmış olup; 

Ders Aletleri Yapım Merkezi Silahtar Sad. N o : 21 Gazimahallesi/ANKARA adre
sinden ücretsiz olarak temin edilebilir. Te l : 23 45 47 (5 hat) 

6 — İhale için geçici teminat aranmaz. 4213/1-1 
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A.Ü. Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi SatınalmaKomısyon Başkanlı
ğından : 

1 — Fakültemiz Döner Sermaye İşletmesi faaliyetinde kullanılmak üzere, 
aşağıda gösterilen malzemeler satmaünacaktır. 

2 — Satınalma işlemi kapalı zarf usulüyle 7/4/1983 Perşembe günü saat 
33.00'de Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 — Tenzilat gurupların hizalarında gösterilen muammen bedel üzerinden 
yapılacaktır. 

4 — Geçici teminat olarak aşağıdaki miktarlar ve şartnamenin 13. ncü mad
desindeki değerler kabul edilecek ve engeç ihale günü saat I2.û0'ye kadar Döner 
Sermaye İsletmesi veznesine yatırılacaktır. 

5 — Satınalma işlemi ile ilgili geniş bilgi ve şartname Döner Sermaye İşlet
me Müdürlüğünden temin edilecektir. 

6 — Teklifler engeç ihale günü saat 12.00'ye kadar Döner Sermaye Satınalma 
Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Zamanında verilmeyen teklifler dikkate alın
mayıp geçersiz sayılacaktır. 

7 — Bütün guruplara iştirak mecburiyeti yoktur. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İhale yapılacak Mal/eme Gurupları ve Geçici Teminatları 

Muh. bedeli Geç. teminatı 
Gurubun Adı Lira Kr. Lira Kr . 

1 — Brulor malzemesi 2.453.Ö50-- 133.609,— 
2 — Tesisat 2.666.800,— 140.000,— 
3 — İnşaat 256.900.— 15.410 — 
4 — Marangoz » 30,3.600,— 21 816,— 
5 --- Hırdavat » 1.032.725.— lıı.çca,— 
6 —• Elektrik 2.909.960,— 147.300.— 
7 — Demir » 38.7C8,— 2.327,— 

T O P L A M : 10.622 453,— 57b 425.— 

İlân olunur. 4369/3-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. İstanbul Satınalma Müdürlüğümden : 

Aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzemt satmalınacaktır. 
Miktarı C i n s i Dosya No. 

1 Adet Pota Ünitesi 1983 - 2/53 
1 Adet Sementasyon Isıl tşlem Fırını 1983 - 2/83 
1 Adet Elektrikli Isıl işlem Fırını 1983 - 2/52 
1 Takım Elektrikli Otomatik Pafta Takımı 1083 - 4/30 
1 Adet Pileyt 1983 - 2/57 

1 — Bu işe ait şartname Rıhtım Caddesi Denizciler Sokak No : 8 Kat 2 R 
Han Kar&köy/fstanbuJ adresindeki Müdürlüğümüzden bedelsiz temin edilebilir. 

2 — Şartnamelerine göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının geçici 
teminatları ile birlikte 4/4/1983 günü saat 16.00 ya kadar Müdürlüğümüzde buluna
cak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Zamanından sonra gelen teklifler ve posta
da olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4018 / 1-1 
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TKİ Bursa Linyitleri İsletmesi Müessese Müdürlüğünden: 

TOZ KÖMÜR NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR. 
Müessesemiz Keleş Bölgesi Üretimi 25.000 ton % 30 toz kömürünün; har-

manalan ocağı toz stok sahasından T. E. K. Tunçbilek Termik Santralı kömür alma 
tesislerine, kamyonlara yüklenmesi, karayolu ile taşınması ve boşaltılması işi ka 
palı zarf usulü ile eksiltme yoluyla ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Fevzi Çak 
mak Cad. N o : 72 Bursa) 500,— TL. bedel karşılığında alınabilir. 

İşin ihalesi 12/4/1983 Salı günü saat 13.00'de yapılacak olup, teklif mektup 
1 arının şartnamede istenen belgelerle birlikte aynı gun saat 12.00'ye kadar Müesse
semiz Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 

Mûesseserruz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, postada vaki gecikmeler, telg
raf ve telefonla yapılan müracaat lar kabul edilmez. 4366 / 2-1 

Türkiye Elektrik Kurumu GevteV Müdürlüğünden : 

Y U R T IÇI ISITICI (EŞANJÜR) V E KONTROL CİHAZLARI İHALESİ 
Kurumumuz Afşin - Elbistan Santralı Fuel - Oil Sistemine ait Emiş Isıtıcıları, 

ö n Isıtıcılar ve bunlara ait Kontrol Cihazlarının temini İşi kapalı zarf teklif alma 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhaleye ait şartname ilân tarihinden itibaren «Necatlbey Cad. No. 25 
Kat 1 Muhasebe Dairesi Başkanlığına» yatırılacak 5.000,— TL, sının makbuzu kar
şılığında T E K Santra 11ar Tesis Dairesi Başkanlığı Karanfil Sok. No. 69 Kat 3-4 
Bakanlıklar/Ankara adresinden temin edilebilir. 

2 — Teklif vermeye istekli firmalar engeç 11 Nisan 1983 tarihine kadar T E K 
Santrallar Tesis Dairesi Bakanlığına şartnamede belirtilen bilgi ve belgelerle ye
terlik belgesi almak için müracaat edeceklerdir. Sadece yeterlik belgesi alan fir
malar ihaleye İştirak edebileceklerdir. 

3 — Yeterlik belgeleri 25 Nisan 1983 tarihinden itibaren mektupla veya şahsen 
müracat edilmesi halinde elden firma yetkililerine verilecektir. 

4 — Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif bedelinin % 3'ü tutarında geçici 
teminat mektubu vereceklerdir. 

5 — Teklifler 24 Mayıs 1983 günü saat 14.00'e kadar Santrallar Tesis Dairesi 
Başkanlığının yukarıdaki adresine verilecek ve aynı gün saat 15.00'de Hanımeli Sok. 
No. 4 Yenişehir/Ankara adreresindeki ihale Komisyonu Başkanlığında alenen açı
lacaktır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4367 / 2-1 
» 

Sümerbank Karaman Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemizde bulunan 132 ton pamuk telefi, 18 ton ıskarta iplik, 6 ton 
müstamel kanavçe, 12 ton müstamel çember, 3050 kg. plastik hammaddesi olan 
hasarlı yüksek dansitelll polletllen ve muhtelif malzemeler 28/3/1983 Pazartesi günü 
saat 10.00 da Müessesemizde yapılacak olan açık pazarlıkta satılacaktır. 

Bu satışa ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Pazarlıkla satışa iştirak etmeden önce mal bedeli üzerinden % 7,5 geçici 

teminatım pazarlıkla satıştan önce Müessesemiz veznesine yatırılmak zorunluğu 
vardır. 

Mal üzerinde kalan firma bu teminatını aynı anda % 15 kesin teminata 
tamamlamak zorundadır. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3842/1-1 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeler, teknik ve ticari şartnamesi
ne göre, kaplı zarfla teklif almak suretiyle satınahnacaktır. 

1 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnameleri Ankara'da Devlet 
Malzeme Ofisi Ger.el Müdürlüğü Satmalına Dairesi Başkanlığı îç Satınalma Şubesin
den veya İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizden temin edebilirler. 

2 — Teklifler en geç 5/4/1983 günü mesai s-aati \ son una kadar Devlet Mal
zeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 Numaralı Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığın
da bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecik
meler dikkate alınmayacaktır 

3 — İhale konusu malzemelerin herbirinin tamamı için teklifte bulunulabileceği 
gibi, bir kısmı için de teklif verilebilecektir. 

4 — Ofis, satınalma konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale 
etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

Proje kalemi F yumuşak 3.000 Düzine 
Proje kalemi HB yumuşak 10.000 
Proje kalemi B yumuşr.k 5.000 » 
Proje kalemi 2B yumuşak 3.000 
Proje kalemi 3B yumuşak 2.000 
Proje kalemi 4B yumuşak 1.000 > 
Proje kalemi H orta 5.000 
Proje kalemi 2H orta 3.000 » 
Proje kalemi 3H orta 2.000 
Proje kalemi 4H orta 1.000 

3573 / 1-1 

Sümerbank Gemlik Sunğipek Müessesesi Mamulleri Sanayii Müessesesinden : 
GEMLİK 

MUHTELİF ÖZELLIKLERDEKi ELEKTRİK MOTORLARI SATIN A L I N A C A K T I R 
1 — Müesesemiz Selofan Tesisleri İhtiyacı için 53 adet muhtelif özelliklerdekl 

elektrik motorları satın alınacaktır. 
2 — Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebi

lir. 
3 — Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı tekliflerin engeç 4 Nisan 1983 

Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Müessesemizde bulundurulması gerekmektedir, 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

3349 / 1-1 • 
Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden : 

BİR Y I L MÜDDETLE 10.000 K G . T A V U K ETİ SATIN A L I N A C A K T I R . 
1 — İşçi yemekhanemizin ihtiyacı yıllık 10.000 gg. tavuk eti 5 4/1983 tarih 

saat 15.00 de şartanmesl esasları dahilinde kapalı zarf usulü teklif alınmak üzere 
ihale edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

2 — Bu İşe ait muvakkat teminat 300.000,— TL. olup ihale saatinden önce 
Müessesemiz Veznesine nakten veya banka teminat mektubu olarak yatırılması şarttır. 

3 — Bu konuda açıklayıcı bilgi veya şartnamesi Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 3841 / 1-1 
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Af sin - Elbistan Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden; 

Müessesemiz ihtiyacı olarak 1 adet Kum-Çakü Eleme Yıkama tesisi ile 1 adet 
seyyar çeneli taş kırıcı makina genel ve teknik şartnamesine göre imal ve montajı 
yaptırılacaktır. 

1 — Bu işe Ait Teknik ve Genel Şartnameler ; 
a) A E L Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden Çoğulhan/AFŞİN 
b) TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü KST Ankara Şubesi yanı K a t : 11 Oda 

No : 1116 da Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum/ANIKARA 
c) İstiklâl Cad. Odakule İş Merkezi Kat : 12 No : 284-288 Beyoğlu/tSTAN-

B U L adresindeki TKt istanbul Satınalma Müdürlüğünden, 
d) Erzene Mah. 78 Sok. No : 3 Bornova/İZMİR adresindeki Ege Linyitleri 

işletmesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 
2 — Teklif mektupları 20/4/1983 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Afşin 

Elbistan Linyitleri işletmesi (AEL) Müessesesi Genel Muhaberat Servisine konusu 
yazılarak verilecektir. 

3 — Geçici teminatı olmayan ve telgrafla yapılan müracaatlar üe postadaki 
gecikmeli teklif mektupları nazari itibare alınmayacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 3755 / 1-1 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

i l i : Antalya, Mahallesi : Göçerler, Mevkii : Çobantaşı, Cinsi : Tarla, Pafta 
No : 025, Parsel No : 401, Miktarı M2. : 22900 M2. 

Yukarıda niteliği yazılı taşınmaz mal 2490 sayılı Kanun ve şartnamesi hüküm
leri dahilinde kapalı zarf usulü Ue satılacaktır. 

Bedeli 5 yılda 5 eşit taksitle ve % 9 faiz uygulanarak tahsil edilecektir. Muam
men bedeli 27.480.000.— (Yirmiyedimllyon Dörtyüzseksenbin) lira olup, geçici 
teminatı 824.800.— (Sekfczyüzyirmldörtbin Sekizyüz) liradır. 

İhalesi 11 Nisan 1983 Pazartesi günü saat 11.00 de Bölge Müdürlüğümüz 
İhale salonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi çalışma gün ve saatleri süresince Bölge Müdürlüğümüzde görü
lebilir, isteklilerin, nakit veya banka teminat mektubu, ikametgâh İlmühaberi ile 
birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona başvurmaları gerekir. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İhale Genel Müdürlüğümüz onayın
dan sonra keslnleşlr ilân olunur. 3574/1-1 

M.S.B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından: 

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için 1 adet Bilgisayar 6246/1981 sayıh kanun 
ve ilgili kararname hükümlerine göre yurtdışından satın alınacaktır. 

Şartnameler M i l l i Savunma Bakanlığı Ankara, İstanbul, İzmir Levazım 
Amirliklerinden (Dilekçe ile birlikte temsilcilik belgesi karşılığında) Londra, Paris, 
Roma, Washington, Oslo, Ottowa ve Tokyo Askeri Ataşelikleri ile BWB (Koblenz 
Almanya) İrtibat Heyeti Başkanlığından temin edilebilir. 

Telgrafla ve yazı ile yapılan istek ve tekliflere cevap verilmez. 
Teklifler imalatçı firmanın Türkiye'deki yetkili temsilcileri tarafından veril

diği takdirde 488 sayılı Damga Vergisi kanununa tabidir. 
Usulüne uygun tekliflerin en geç 19 Mayıs 1983 günü saat 17.00'ye kadar 

M.S.B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığında bulundurulacak veya anılan Bakanlığa 
elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra intikal edecek teklifler nazarı dikkate 
ahnmıyacaktır. 4212 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda keşif bedeli, İhale gün ve saati, geçici teminatı, belge müracaat son 
günü yazüı iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare Binasında, Eksiltme Komisyonunca 
yapılacaktır. 

Bu işe, ait eksiltme dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme 
Şubesi Müdürlüğü, İzmir'de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul/Küçük 
yah'da 1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin belge müracaat son günü saat 17.00'ye kadar Bölge Müdürlüğüne 
müracaatla verecekleri dilekçelerine ; 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış Ve süresi dolmamış, işin enaz ilk keşif 
bedeli kadar C grubu karne, 

b) Yapı araçları bildirisi (örnek 2), 
Bu İş İçin İstenen Ana İnşaat Makina Parkı : 
Kendi malı olarak. 
1) 1 Ad. Paletli yükleyici. 
2) 1 Ad. Betoniyer 
3) 3 Ad. Damperli kamyon. 
Kiralık olarak 
1) 1 Ad. Viprasyonlu silindir (Çeklcisiyle birlikte) 
2) 1 Ad. Lastik tekerlekli silindir. (7 - 8 tonluk 8 ton dahil) 
3) 1 Ad. Arazöz 
4) 1 Ad. Dozer 
5) 3 Ad. Kamyon (Damperli) 
Not : 
1 —• a) Üstenci yukarıdaki iş ma kınalarına sahip olduğunu, Amortisman ve 

demirbaş defterleri ile saptayacaktır. 
b) Bu defterler ihale yılı içinde noterlikçe tastık edilmiş olacaktır. 
c) Belge komisyonu üstencinln makinalarını lüzum görürse inceleyecektir. 

Bu bakımdan makina parkı beyanında bulunurken makina park yerlde belirtilecektir. 
Not : 
2 — Bildiride ana inşaat makinalarımn sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz 

etmeleri hariçten kira Ue temin edilecek ana inşaat maklnaları için kira sözleşmesi. 
c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi (örnek 3) 
d) Sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış Banka Mektubu (Refe

rans mektubu (örnek 4) 
e) Müteahhidin bu İşte çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel bil

dirisi (örnek 5) 
f) Son İki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin elinde 

bulunan işleri belgeleri açıklayan taahhüt bildirisi (örnek 6) 
(Yukarıda b. c e ve f de belirtilen örnek 2-3-5 ve 6 No. da yazılı belgelerin 

bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Bu bildiriler vekâleten imza edil
miş olursa kabul edilmez). 

g) İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrol-
luktan alınmış tastikli bir belge, 

h) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerinin ash veya 
noterden tastikli sureti, şirket olması halinde şirkşet sirküleri,. 

1) Kanuni ikâmetgâh belgelerini ekliyerek bu İş İçin yeterlik belgesi almaları 
lazımdır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri Ue birlikte geçici teminat (Teminat 
Banka Mektubu ise selâhiyetli kişilerin imzaları tastikli olacak ve banka limiti 
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yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1983 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, 
vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu taktirde 
hu belgelerine ilâveten şirketin imza sirktilerl veya vekâletnamesini (Fotokopi kabul 
edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil 
usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektup
larını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lazım
dır. 

Postadaki gecikmeler nazarı itlbare alınmaz. Duyurulur. 
İşin emsi : İzmit - Kandıra Yolu K m . 0-40 arası kazı, sanat yapıları ve diğer 

müteferrik işler., Keşif bedeli : 39.600.000,— TL., Geçici teminatı : 1.188.000,— TL., 
İhale gün ve saati: 11 Nisan 1983 Pazartesi saat 11.00 de, Belge Mür. son günü : 
7/4/1983. 4020 /1-1 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine istinaden 12 kalem yiyecek maddesi ka
pak zarf usulü satmalına çaktır, Evsaf ve şartnamesi her gün mesai saatleri içinde 
Ankara - İstanbul Lv. Amirliklerinde ve Komisyonda görülebilir. İhaleye girecek olan 
isteklilerin kanunî şekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri mecburidir. Verilen zarflar iade 
edilmez. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muh. Bed. G. Tem 
Cinsi Miktarı Lira Lira Tes. Yeıi İhale gün ve saati 

T. Fasulye 70 Ton 4.200.000 126.000 Tüm. Biri . 11 Nisan 1983 11.00 
Domates 100 Ton 3.500.000 105.000 » 11 Nisan 1983 11.00 
Patlıcan 70 Ton 3.150.000 94.500 » 11 Nisan 1983 11.00 
Taze Biber 60 Ton 2.400.000 72.000 » 11 Nisan 1983 11.00 
Şeftali 40 Ton 2.400.000 72.000 11 Nisan 1983 11.00 
Taze Kayısı 35 Ton 2.625.000 78.750 » 11 Nisan 1983 11.00 
Karpi t i 90 Ton 1.800.000 54.000 » 11 Nisan 1983 11.00 
Kavun 85 Ton 2.125.000 63.750 11 Nisan 1983 11.00 
T. üzüm 60 Ton 3.000.000 90.000 » 11 Nisan 1983 11.00 
Fındık İçi 3 Ton 1.800.000 54.000 » » 12 Nisan 1983 11.00 
A . Buğday 9 Ton 585.000 17.550 i- » 12 Nisan 1983 11.00 
K . üzüm 2,5 Ton 1.250.000 37.500 » 12 Nisan 1983 ıı .op 

4025/1-1 

S. S. K. İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı 5000 kg. Soda-Lime (16 veya 
9 kg. orjlnal ambalajlarda) teklif alma usulü ile satm alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek İsteyen firmaların idari şartname esasları dahi
linde hazırlayacakları teklif mektuplarını engeç 4/4/1983 Pazartesi günü mesai saati 
sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Müdürlüğümüze verme
leri veya aynı gün ve saat'de bulundurmak üzere posta ile göndermeleri gerekir. 

3 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Bu işe ait idari şartname 1 No. lu Satınalma Komisyonumuzda mesai 

saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Kurumumuz arttırma eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
4022 / 1-1 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, ticari ve teknik şartname esasları
na ve aşağıdaki şartlara göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle satmalınacaktır. 

1 — istekliler bu alıma ait ticari ve teknik şartnameleri, Ankara'da Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı iç Satınalma Şubesi 
MUdürlüğü'nden veya İstanbul, Kayseri ve izmir Bölge Müdürlüklerimizden temin 
edebilirler. 

2 — Teklifler engeç aşağıda belirtilen tarihlerin mesai saati sonuna kadar 
Ankara Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü I Nol.lu Merkez Satınalma Komis
yonu Başkanlığı'nda bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve 
postada vakşi gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3 — Son teklif verme tarihinden sonra Saca Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları T. A. Ş.'nce, formikaya Sümerbank Bolu Sun'i Tahta Sanayii Müessesesi'nce, 
suntaya Orman Bakanlığı Ürünleri Sanayi Ayancık Kereste Fa'brikası'nca yapıla
cak zam ticari şartnamede ayrıntılı olarak yazıldığı şekilde fiata ilave edilecektir. 

4 — İhale konusu malzemelerin; «Teslim mahalli, hazırlık devresi, teslim 
müddeti, teslim şekli, muayene ve tesellüm müddetleri, bu İhale İçin ofisimize tevdi 
edilmesi gereken geçici teminat miktarıyla ihale tutan üzerinden alınacak kesin 
teminat nisbetleri* ticari şartnameye ekli listelerde gösterilmiştir. 

5 — Firmalar ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecek
leri gibi bir kısmı için de teklifte, bulunabilirler. 

6 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya tercih 
ettiği taline vermekte serbesttir. 

Son teklif 
Malzemenin cinai Miktarı verme tarihi 

B - 1 Tipi masa 15.000 Adet 7/4/1983 
A - 1 Tipi masa 20.000 Adet 7/4/1983 
A - 2 Tipi masa 25.000 Adet 7/4/1983 

4154/1-1 • 
Bayındırlık Bakanlığı Kaıayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda keşif bedeli, ihale gün ve saati, geçici teminatı, belge müracaat son 
günü yazılı iş, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare Binasında, Eksiltme Komisyonunca 
yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme 
Şubesi Müdürlüğü, İzmir'de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul/Küçük
yalı'da 1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin belge müracaat son günü saat 17.00'ye kadar Bölge Müdürlüğüne 
müracaatla verecekleri dilekçelerine; 

a) Bu işin ilk keşif bedelinin en az yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığına 
dair belge (Bu İşin en az keşif bedeli kadar C grubu karnesi olanlarda bu belge aran
maz. 

b) Yapı araçları bildirisi (örnek 2) 
Bildiride ana inşaat makinalarının sahihi olduklarına dair belgeleri ibraz et

meleri, hariçten kira ile temin edilecek ana inşaat makinaları için kira sözleşmesi. 
c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi (örnek 3), 
d) Sözleşmeye esas İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu (Refe

rans Mektubu örnek 4) 
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e) Son ik i yılda 'bitirilmiş ve dilekçenin veriliş, tarihinde müteahhidin elinde 
bulunan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi (örnek 6) 

(Yukarıda b, c, e ve f) de belirtilen örnek 2 - 3 - 5 - ve 6 No. da yazılı belgelerin 
bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Bu bildiriler vekâleten imza edil
miş olursa kabul edilmez.) 

f) Müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik personele alt teknik personel bil
dirisi (örnek 5) 

g) isteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrol-
luktan alınmış tastikli bir belge, 

h) isteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerinin aslı veya 
noterden tastikli sureti, şirket olması halinde şirket sirküleri, 

a) Kanuni ikâmetgâh belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi alma
ları lazımdff. 

ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (Teminat 
Banka Mektubu ise selâhiyetll kişilerin imzaları tastikli olacak ve banka limiti yazı
lacak) aslı veya noterden tastikli 1983 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Vesikası, vekâle
ten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu taktirde bu 
belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edil
mez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil 
usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektup
larına en geç İhale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lazım
dır. 

Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. Duyurulur. 
İşin cinsi: Karatepe taş ocaklarından moloz taş İhzarı ve şantiyeye nakli işi., 

Keşif bedeli : 35.088.800,— TL., Geçici teminatı : 1.052.664,— TL., İhale günü ve saati : 
12 Nisan 1983 Salı, saat 11.00, Belge Mür. son günü : 7 Nisan 1983 4019 /1-1 

Tek Sınırlı Sorumlu tç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizce ; 
220 V. 380 V. 60 Amp. 3 kontaklı (3 fazlı) 
100 adet Astronomik zaman ac.ağı teklif alma yöntem] ile satın alınacaktır. 
No t : 
a) Astronomik Zaman Açağı teknik şartnamesine ve Çizelgelere uygun 

olacaktır. 
b) Firmalar teklifleriyle birlikte katalog, broşür vb. dokümanları verecek

lerdir. 
c) Firmalar istendiğinde numune vereceklerdir. 
d) B u İş için gerekli teknik şartname Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin 

edilebilir. 
2 — ihaleye iştirak edeceklerin şartnamesine göre hazırlayacakları teklifi 

23 - 83/ŞT referansı ile engeç 30 Mart 1983 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Toros 
Sokak No : 12 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak 
şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 137.500 TL. geçici güvence yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname, 
c) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1983'e ait) 
d) Sanayici ise Sanayi Odası kayıt belgesi (1983'e ait) bu belgeleri teklifle

rine eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Müessesemiz 2400 sayılı Yasaya tabi değildir, 4100/1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Topraksu 
VI. Bölge Mudurlugu Niğde Topraksu Ekip Başmühendisliğinden 

Aşağıda yen, konusu, keşif bedeli geçici teminatı ihale tarihi ve saati ya
zılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile Niğde 
Topraksu Ekip Başmühendisliğinin Aşağı Kayabasındaki İdare binasında eksiltme
ye çıkarılmıştır 

S. No IŞ YERİ Konusu 
TL 

K. Bedeli 
TL. 

G. Tem. 
Günü Saati 

İ H A L E 

Niğde - Aksaray 
Uluırmak Acıpınar 
Arazi toplulaştırma 
l . kısım 
Niğde - Çartıardı 
Mahmatlı-Elekeolu 
Niğde - Merkez -
Mahmutlu Koyu 
Niğde - Merkez -
Gölcük Kasabası 
Niğde - Çamardı -
Yenikoy 

Sul Tes İnş 

Sul. Tes İnş. 
Terfili sula. 

tes. pom bin 

Sul Tes. İnş. 

Sul. Tes. İnş. 

64.695.991 t.940.880 11/4/1983 10.30 

21.875.290 6,56.259 11/4/1983 15.00 

4.582.999 136.890 12/4/1983 10.30 

3.886 Öfi8 116 601 12/4/1983 15.00 

3 158 021 94.741 12/4/1983 16.30 

Bu işlere ait eksiltme dosyaları hergun mesai saatleri içinde bedelsiz ola
rak Niğde Topraksu Ekip Başmühendisliğinde görülebilir. İsteklilerin işe müracaat 
son günü olan 6/4/1983 tarihinde saat 17.30'a kadar Niğde Topraksu Ekip Başmü
hendisliğine müracaatla verecekleri dilekçelerine, 

1 — 1 no. lu iş için en az keşif bedeli kadar B grubu müteahhitlik karnesi, 
2 no. lu iş için en az keşif bedeli kadar C gurubu müteahhitlik karnesi, 3, 4. 5 no. 
lu işler için en az keşif bedeli kadar ben/en iş bitirme belgesi ile 

2 — Yapı Araçları Bildirisi (örnek 1) 
a) 1, 2, 3, 4 ve 5 No. lu işler için miktar ve çeşitleri eksiltme dosyasında be

lirtilen yardımcı inşaat makinalarına ait noter tasdikli kira mukavelesi ile o maki-
naları kiraya veren şahsa ait olduğuna dair Kamyon ve Traktörler için Trafik ruh
satnamesi aslı veya noterden tasdikli sureti diğer ış makinaları ile alet ve ekip
manlar için fatura aslı veya noterden tasdikli sureti (2a. 2b de beyan edilen .ma
kina ve ekipmanların bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiri
de gösterilecektir.) 

b) 2 no. lu iş için ayrıca eksiltme dosyasında belirtilen Dozerin, işin başın
dan sonuna kadar iş yerinde bulundurulacağına dair noter tasdikli kira mukave 
lesi ve bu makinayı kiraya verene ait demirbaş ve envanter detteri ile birlikte yev
miye ve defterikebir kayıtlarının asılları veya noterden tasdikli suretini, 

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu malı du
rum bildirisini (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 iki yılda bitirdiği ve di-
likçesinin verildiği tarihde adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri 
kanıtlayıcı belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini (Örnek 4), 

6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Baş
mühendislikten alınmış tasdikli işyeri göıme belgesini, 

7 — Kanuni ikametgâh adreslerini bildiren belgelerini ekleyerek her iş için 
ayrı, ayrı yeterlik belgesini almaları şarttır 
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Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 no. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından İm
zalanması ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Onarım işleri İhalelerine katılma Yö
netmeliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alın
mış geçici teminat makbuzunu veya banka mektubunu. 1983 yılı tasdikli Ticaret ve 
Sanayi Odası Belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu 
takdirde bu belgelere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığı ilk ilân tari
hinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, usulüne uygun olarak 2490 sayılı 
Kanun gereğince hazırhyacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir 
saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyrulur. 4153/1-1 

EGO. Genel Müdrülügünden : 

Kuruluşumuzca; 
1988 - 69 Model 14 R U Tipi Bussing marka otobüslerde kullanılmakta olan 

BOSCH 0400 656080 (PEGA 85 631225 2044) tipi mazot pompası yedek parça mal
zemelerinden, 

25 Adet Mazot pompa çatalı 1422033051 Bosch 
100 Adet Mazot pompa mazot rekoru 291120173 Bosch 

malzemeleri firma nam ve hesabına 30/3/1983 günü saat 10.00'da EGO Genel Mü
dürlüğünde pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 — İhaleye girebilmek içm 7946,— TL. lik geçici güvence yatırılacaktır. 
2 — Yurtiçi idari Şartname EGO. İşletme Müesesesi Genel Müdürlüğü İk

mal İnşaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü Toros Sokak No •. 20 
Sıhhiye - Ankara adresinden 415-81-AÇ. referanssı ile ücretsiz temin edilebilir. 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
4 — Kuruluşumuz isterse kısmı sipariş yapabilir. 
5 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye katılabilmesi için, 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekaletname, 
c) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1982 yılına ait) 
d) Sanayici ise sanayi odasına kayıtlı olma belgesi 
(1983 yılına alt) 4152/1-1 

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden-. 

1 — Fabrikamızın 1983 - 84 kampanyasının ihtiyacı olan :p % 20 toleranslı 
21.000 ton kireç taşının Fabrikamıza 11 Km. uzaklıktaki Karaköy mevkiindeki kireç 
tası ocağından Fabrikamıza tahmil, tahliye ve nakliye ihalesi aşağıda belirtildiği 
gibi 4/4/1983 tarihinde saat 14.30'da Fabrikamız Ofis binasında kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir. 

2 — Ocakta Fabrikamızca istihracı yapılan kireç taşının ocakta yüklemesi 
nakliyesi ve Fabrikada gösterilen stok sahasına istifi işidir. 

3— Geçici teminat tutarı teklif odilen fiyatın % 5'i olup, kati teminat ise 
yükümlenilen hizmet tutarının % 10'u nisbetindedir. 

4 — Kireç taşı ihalesine ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin 
»»dilebilir. 

5 — İsteklilerin ihale gün ve saatinde hazır bulunmaları şarttır. 
6 — Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
7 — Fabrikamız 2490 sayıh Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma 

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4358 / l-ı 
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Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen malzemeler satm alınacaktır. 
] — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile yapılacak iha

lelerin en son gün ve saatleri karsılarında gösterilmiştir. 
C i n s i Miktarı Tarihi Saati 

Takım ve Avadanlık 59 Adet 11/4/1983 15.00 
Kaldırma Makinaları ve Biıiket Makinası 03 * il/4/1983 15.00 
Atelye Tezgâhlan 30 » 18/4/1983 15.00 
Laboratuvar Malzemeleri 10 - 18/4/1983 15.00 
Kaynak Takım Teçhizatı ve Oksijen Tüpü 227 . 18/4/1983 15.00 
50 Tonluk Kantar 2 - 11/4/1983 15.0ı) 
Muhtelif Yağ Keçesi 71 Kalom 4/4/19&3 15.00 
Ferro Mangan (Mn % 75 - 90) 10 Ton 11/4/1983 15.00 
Muhtelif Cam 3850 M 2 11/4/1983 15.00 
Tazyikli Hava ve Su Hortumu 25200 Mt. 4/4/1983 15.00 

2 — Teklif zarflan ihale günleri saat 14.00'e kadar EKİ Genel Muhaberat Şef 
ligine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de Zonguldak'ta Ereğli 
Kömür İsletmeleri Müessesesi EK t Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta EKİ Ticaret Şube Müdürlüğünden. Ankara da 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü K. S. T. Ankara Şubesi Yanı 
Hipodrom Kat- İlden, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Merke/j 
No: 284 - 288 Kat: 12 de T. K. 1. İstanbul Satınalma Müdürlüğünden. İzmir Borno
va'da Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 4357 / 1-1 

İzmir Valiliğinden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden : 
l — Aşağıda ismi, keşif bedeli, geçici teminat, karne grubu yeterlik belgesi 

için son müracaat tarihi, ihale gün ve saati belirtilen onarım inşaatı 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konuünuştur. 

•j — Bu işlerin eksiltmesi İzmir Emniyet Müdürlüğünün yeni binasında ihale 
komisyonunca aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar İzmir Bayındırlık Müdürlüğünde 
v« Emruyet Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Karşılarında yazılı geçici teminatını (limit dahili), 
B) 1983 yıllarına aiı ticaret ve sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen usulüne ve Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine gö
re hazırlanmış olan; 

a - Yapı araçları bildirisi (İşın adına) 
b - Seı maye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ve banka 

referans mektubu. 
c - Teknik persımol bildirisi tisin adına), 
d - Taahhüt bildirisi (işin adına), 
e - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli kadar işin eksilt

mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ve suretini ibra? 
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suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme 
belgesini, teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
makbuz mukabili İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Noter veya daire tasdiksiz fotokopiler geçersizdir. 
7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

ihale dosyasında mevcuttur. 
İşin Adı: İzmir Polis Evi onarım inşaatı, Keşif Bedeli: 30.000.000— TL., Geçici 

Teminatı: 900.000,— TL., Son Müracaat Tarihi : 4/4/1983, İhale Tarihi : 7/4/1983, İhale 
Saati: 15.00, Karne Grubu: C. 4364 /1-1 

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma İkmal Merkez Kamutanlığından: 

1 — Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için 6246 sayıh Kanun ve kanuna 
dayalı 7/13390 sayıh kararname uyarınca aşağıda cins ve miktarı yazılı bulunan 5 
gurup oto yedek parçaları teklif alma usulü ile Yurt dışından satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait idari şartname ile malzeme ihtiyaç listesi Jandarma Genel 
Komutanlığı İkmal Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — Gönderilecek teklif mektupları proforma, fatura ve diğer teknik dokü
manların teşkil edilecek komisyonda incelenmek üzere engeç 14 Haziran 1983 ta
rih ve saat 14.00'e kadar Jandarma Genel Komutanlığı İkmal Şubesinde bulundu
rulması gerekmektedir. 

4 — Postada meydana gelecek her türlü gecikmelerin kabul edilemeyeceği 
ilgililere duyurulur. 

Sıra ve 
Dosya N o : Malzemenin Cinsi Kaç Kalem Olduğu: 

1/143 Unimog-s 404 Yedek parçası 179 Kalem 
2/144 Zırhlı personel taşıyıcı yedek parçası 88 * 
3/145 Inter Pikap yedek parçası 82 » 
4/146 Dodge Pikap yedek parçası 87 » 
5/147 (J. Vagoner) 232/258 Motor serisi araçlara 

ait yedek parça 153 
4213 /1-1 • 

Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve İhale Komis
yonu Başkanlığından: 

1 ADET R A D Y A L M A T K A P TEZGAHI ALINACAKTIR. 
1 — Şartnamelerinde özellikleri yazıh l adet Radyal matkap tezgâhı; İç piya

sadan kapalı zarf eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait teklif mektuplarının en geç ihale tarihi olan 14/4/1983 Perşembe 

günü saat 14.30'a kadar Komisyonumuza gönderilmesi veya elden teslim edilmiş ol
ması şarttır. 

3 — Posta ile gönderilen tekliflerdeki gecikmelerden Komisyonumuz sorumlu 
değildir. 

4 — Bu işe ait şartnameler adı geçen Komisyondan istenebilir. 
5 — Firmalar teklif edecekleri tutar bedelin % 2,5'u nisbetinde geçici teminat 

vereceklerdir. 
6 — Müessesemiz 2490 sayıh Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta, kısmen veya tamamen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir. 
4362 / 1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden • 

1 — Aşağıda adı, cinsi, maliyet ve miktarı ile keşif bedeli, geçici teminat mik
tarı, yeterlik belgesi için son müracaat tarihi, ihale gün ve saati belirtilen iş, 5539 
sayıh Kanunun 26. maddesine gore teklif ve taahhüt mektubu alınarak taşaron 
marifetiyle yaptırılacaktır. 

2 — İhale; aşağıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü 
Zincirlîkuyu/îstanbul adresinde Bakım Müdürlüğünde toplanacak Emanet İnşaat 
Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait evraklar Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Zincirlikuyu/îstan-
bul adresinde Bakım Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İsteklilerin yeterlik belgesi almak için verecekleri dilekçelerine, IB) 
grubu müteahhitlik karnesini; ticaret odası vesikasını (1983 vizeli) mali durum 
bildirisini, ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu, taahhüt bildir
gesini, imza sirkülerini, bu iş için dosyada belirtilen gerekli makinaların kendine ait 
olduğuna dair belgeleri veya İşin bitimine kadar noterden tasdikli kira mukavelele
rini, yer görme belgesini ekleyip. 31/3/1983 günü saat 17.30'a kadar Karayolları 17. 
Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi istemeleri gerekmektedir. Pos
ta ile müracaat lar kabul edilmeyecektir. 

5 — Yeterlik belgesi alanlar teklif zarflarına; 
a) Geçici teminat yatırıldığına dair; nakit ise vezne alındı makbuzu veya 

banka teminat mektubu veya Hükümetçe tayin edilen Hazine Tahvilleri veya sair 
esham ve tahsilat, 

b) 1983 yılı vizeli ticaret veya sanayi odası belgesi, 
c) Yeterlik belgesi, 
d) İkametgâh belgesi, 
e) Teklif mektubunu ihtiva edecek şekilde ihale saatinden l saat öncesine 

kadar 2. maddede belirtilen adresteki Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına mak
buz karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

İlân olunur. 
İşin Adı: İstanbul çevreyolu hasarlı otokorkuluk elemanlarının yeniden dü

zeltilip kullanılır hale getirilmesi işi., l . Keşif Bedeli: 22.516.927,— TL., Geçici Temi
na t ı : 450.338,— TL., Yeterlik Belgesi Müracaatı Son Günü: 31/3/1983, Saat: 17.30, 
İhale Günü ve Saati: 11/4/1983, Saat: 15.00. 4356 / 1-1 

Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

1 — Müessesemiz ile Sümerbank Adana Pamuk Satınalma ve Çırçır Müessese
sinde bulunan 53 kalem muhtelif gümrük eşyası 14/4/1983 Perşembe günü, saat 
10.00'da Müessesemizde yapılacak açık artırma yolu ile satışa çıkarılacaktır. 

2 — Ayrıntılı bilgi ve şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

3 — Açık artırmaya gireceklerin satış bedeli tutarının % 15 oranındaki temi
nat akçesini satış başlamadan önce Komisyon Başkanlığına veya Müessesemiz vezne
sine makbuz karşılığında yatırmaları şarttır. 

4 — Satış değeri 100.000 T U yı aşmayan mahn bedeli, satışın tamamlanma
sında alınacaktır, verilmezse satışa devam olunacaktır. Satış değeri 100.000 TL. yı 
aşan mal bedelinin satışın tamamlanmasını İzleyen 7 gün İçerisinde yatırılması zorun
ludur. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasa Ue bağımlı olmadığından satışı yapıp yap
mamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

Adres : Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi Ceyhan Yolu Üzeri 
Adana 4355 /1-1 



İçişleri Bakanlığından: 
Çeşitli ilânlar 

HÜKÜMET BİLDİRİSİ 
Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış güvenliği aleyhinde faaliyette bulunup da yurt dışında oldukları anlaşılan ve aşağıda açık 

kimlikleri belirtilen kişilerin, yargı organlarınca yapılan soruşturma sonucunda, yurt dışında bulunduklarından, haklarında 
kamu davası açılmasına veya ceza kovuşturması yapılmasına olanak bulunamaması nedeniyle, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 25 inci maddesinde değişiklik yapan 13 Şubat 1981 tarihli ve 2383 Sayılı Kanun gereğince başlatılmış bulunan Tüık 
vatandaşlığını kaybettirme işlemleri sürdürülmektedir. 

Bu kişiler, anılan Kanunun 25 inci maddesinin (g) bendi uyarınca, 18 Nisan 1983 tarihine kadar yurda dönerek mülki ida
re amirliklerine veya savcılıklara şahsen başvurmadıkları takdirde, haklarında Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi için Ba
kanlar Kurulu karan alınacağı ve aynı maddeye eklenen 3 uncu fıkra yoluyla 35 inci maddenin 1 inci fıkrasına dayanılarak mal
larının hazinece tasfiye edileceği ilânen duyurulur. 

Nüfusta kayıtlı olduğu yer Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi Baba Adı Ana Adı 

Necati OKTAN Kösreli 1950 Sabit Firdevs 

Halit ERDEM Erzurum 1949 İsmail Nadide 

Mehmet Şanar Susurluk 1841 Mehmet Suzan 
YURDATAPAN Daniyal 
Ayşe Melike İstanbul 1956 Ömer Turgut Fatma Ruçhan 
YURDATAPAN 
Selahattin EŞ Kavak 1942 Mehmet Hasibe 

İsmail Hakkı Çorum 1952 Mehmet Beyhan 
BÜYÜKAKAN Tahsin 
Vasfi SAV Afyon 1952 Mustafa Döne 

Seyfuilah ERBİL Afşin 1955 Karaca Hoşey 

Ali BARAN Hozat 1955 Mahmut Besi 

Adana İli, Merkez İlçesi. Reşatbey Mahallesi, 
038/03 - 39 kütüğün, 237 sayılı evi. 
Erzurum İli, Merkez ilçesi, Cedit Mahallesi, 
017/01-83 kütüğün, 154 sayılı evi. 
istanbul ili. Beşiktaş ilçesi, Ekmekçibaşıaliağa 
Mahallesi, 49/137 kütüğün, 74 sayılı evi. 
istanbul Ilı, Beşiktaş ilçesi, Ekmekçibaşıaliağa 
Mahallesi, 49/137 kütüğün, 74 sayılı evi. 
Samsun İli, Kavak ilçesi Muratbeyli Koyu, İl/U 
kütüğün e sayılı evi. 
Konya ili, Merkez İlçesi Selimiye Mahallesi, 
144/01 -12 kütüğün, 9 sayılı evi. 
Afyon ili. Merkez İlçesi, Iscehisar Kasabası. 
Zeybek Mahallesi, 112/01-58 kütüğün, 16 sayıh 
evi. 
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Kötüre Köyü, 
070/03 kütüğün, 2 sayılı evi. 
Elazığ İli, Merkez İlçesi, lzzetpaşa Mahallesi, 
008/04-3 kütüğün, 230 sayıh evi. 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 

Şirketin adı 
No : 2556 Tarihi : 16/3/1983 

: Transturk Petrol Arama ve İşletme Anonim 
Şirketi 
Cumhuriyet Caddesi Şark Apt. No: 1 Ka t : 5 
Taksim - İSTANBUL 
Arama ruhsatnamesi 

Merkezi ve Türkiye'deki adresi 

Müracaatın mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti .- IX No. lu Van TPİ/IX/B 
İli : Van 
Yüzölçümü : 49.824 Hektar 
Hak sıra no. : AR/TPl/2405 
Müracaat tarihi : 22/10/1982 

Transturk Petrol Arama ve İşletme Anonim Şirketinin IX No. lu Van petrol 
bölgesinde AR/TPl/2405 hak sıra numaralı ve TPİ/IX/B işaretli, 49.824 hektarlık 
saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebiyle ilgili evrakı incelenmiş 
ve 1702 sayılı Kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununnu 2, 4/2. maddeleri hü
kümleri gözönüne alınarak talebin reddine karar verilmiştir. 

4275/1 

PETROL H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 

No : 2555 Tarihi : 16/3/1983 
Şirketin adı : Transturk Petrol Arama ve İşletme Anonim 

Şirketi 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi : Cumhuriyet Caddesi Şark Apt. N o : 1 Kat : 5 

Taksim - İSTANBUL 
Müracaatın mahiyeti 
Bölgesi ve saha İşareti 
İli 
Yüzölçümü 
Hak sıra no. 
Müracaat tarihi 

Arama ruhsatnamesi 
IX No. lu Van TPİ/IX/A 
Van 
45.485 Hektar 
AR/TPl/2404 
22/10/1982 

Transturk Petrol Arama ve İşletme Anonim Şirketinin IX No. lu Van petrol 
bölgesinde AR/TPt/2404 hak sıra numarah ve T P l / I X / A işaretli, 45.485 hektarlık 
saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebiyle ilgili evrakı incelenmiş 
ve 1702 sayılı Kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun 2, 4/2. maddeleri hü
kümleri gözönüne alınarak talebin reddine karar verilmiştir. 

4275/2 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

Kayseri i l i dahilinde ve Mithat özyur t uhdesinde bulunan 833 sayılı Kurşun 
ile Mahlut Çinko İşletme Ruhsatnamesi hukuku, verilen sureler zarfında, evvelce 
irada geçirilen teminatın eski haddine iblağ edilmemesi üzerine Maden Kanunu
nun 52. maddesi delaletiyle 98. maddesine göre Bakanlığımızın 2/3/1983 gun ve 
338/52 sayılı karariyle feshedilmiştir. 

Keyfiyet aynı Kanunun 101 nci maddesi gereğince ilan olunur. 
4274 
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Petrol î§leri Genel Müdürlüğünden ; 

PETROL, HAKKINA M t î T E A U J K KARAR 

No : 2557 Tarihi : 16/3/1983 
Şirketin adı ; Transtürk Petrol Arama ve İğletme Anonim 

Şirketi 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi : Cumhuriyet Caddesi Şark Apt. No: 1 Kat : 5 

Taksim İSTANBUL 
Müracaatın mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
İÜ 
Yüzölçümü 
Hak' sıra no. 

Arama ruhsatnamesi 
IX No. îu Van TPt/IX/C 
Van 
49.68S Hektar 
AR/TPÎ/240Ü 

Müracaat tarihi 22/10/1982 
TranstÜl'k Petrol Arama ve İşletme Anonim Şirketinin IX No. lu Van petrol 

bölgesinde AR/TPl/2400 hak sıra numaralı ve TPİ/IX/C işaretli, 49.689 hektarlık 
saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebiyle İlgili evrakı incelenmiş 
ve 1702 sayılı. Kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun 2, 4/2. maddeleri hü
kümleri gözönüne alınarak talebin reddine karar verilmiştir. 4276/1 

PETROL HAKKINA MÜTEALLtK KARAfl 

No: 2558 Tarihi : 16/3/1983 
Şirketin adı : Transtürk Petrol Arama ve İşletme Anonim 

Şirketi 
Merkezi ve Türkiye'deki adresi : Cumhuriyet Caddesi Şark Apt. No; l Kat : 5 

Taksim - İSTANBUL 
Müracaatın, mahiyeti : Arama ruhsatnamesi 

IX No. lu Van TPÎ/JX/D 
Van 
42.215 Hektar 
AR/TPİ/24U7 
22/10/1982 

Transtürk Petrol Arama ve işletme Anonim Şirketinin IX No. lu Van petrol 
bölgesinde AR/TPl/2407 hak sıra numaralı ve TP1/IX/D işaretli, 42.215 hektarlık 
saha iç in petrol arama ruhsatnamesi verilmesi talebiyle ilgili evrakı İncelenmiş 
ve 1702 sayılı Kanunla değişik 6326 Sayılı Petrol Kanununun 2. 4/2. maddeleri hü
kümleri gözönüne alınarak talebin reddine karar verilmiştir. 4276/2 

Bölgesi ve saha işareti 
t!L 
Yüzölçümü 
Hak sıra no. 
Müracaat tarihi 

Men'kul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : 

idare Merkezi İstanbul'da bulunan Atılım Dayanıklı Tüketim Malları Pazarla 
ma - A. Ş. tarafından ihraç edilen r/< 50 faizli. 3 yıl vadeh birlik Icupüıu 25.000 Ura iti
bari değerde 500 adet, 50.000 lira itibari değerde 250 adet ve 100.000 Ura itibari değer
de 650 adet toplam 90.000.000 liralık hamiline yazılı II. tertip tahviller 15/3/1983 tari
hinden İtibaren Boıvsa Kotuna alınmıştır. 4348 

İdare Merkezi izmir'de bulunan Pınar Süt Mamulleri Sanayi A. Ş, tarafından 
ihraç e d i l e n 4 6 faizli, üç yıl vadeli, birlik kupürü; 10.000 lira itibari değerde 750 
adet, 25.000 lira itibari değerde 900 adet, 50.000 lira itibari değerde 1200 adet ve 
100.000 lira itibari değerde 600 adet toplam 150.000.000 liıahk hamiline yazılı IH. 
tertip tahviller 15/3/1983 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır. 

4349 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Millet Meclisi Vakfı tarafından bastırılan TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
A N A Y A S A S I (Anayasa Komisyonu Raporu, Madde Gerekçeleri, MGK tara
fından yapılan değişiklik gerekçeleri daiul) İşletme Müdürlüğümüz Resmi Ga
zete satış yerlerinde 300 TL. karşılığı talep sahiplerinin istifadesine sürül
müştür. 

Banker İşlemleri ue ilgili olarak bugüne kadar çıkarılan 33 - $7 - 38 - 3» -
40-42 - 43 - 45 - 48-60-53 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin birfeştiru-
mesinden meydana getirilen metin 11 Şubat 1983 tarihimden itibaren Resmi Ga
zete satış yerlerinde İsteyenlerin istifadesine sunulmuştur. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Milletlerarası Sözleşme 
33/6007 «Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi» 

Onay Kararı 1 

Atama Kararları 
— Maliye, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Enerji Tabiî Kaynaklar Ba

kanlıklarına ait Atama Kararlan 12 

Yönetmelikler 
— Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri 

Yönetmeliği 
— Turizm işletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşteri İle ilişki

leri Hk. Yönetmelik 
— istanbul Ün. Hukuk Fak. Lisans, öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
— M P M Personel Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 

14 

18 
27 
36 

Tebliğ 
— Damga Vergisi Genel Tebliği 36 

Yargı Bölümü 

Yargıtay Kararlan 
— Yargıtaya ait 2 Karar 
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Surları 
— î l t a l a r 

37 
38 
39 
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