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1615 Sayılı Gümrük Kanununda Ban Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun 

MADDE I. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 1 inci maddesine aşağıdaki 6 nci fıkra eklenmiştir. 
6. Bu Kanunda geçen çıkı; tabiri; çıkış eşyasının 127 nci madde gereğince muayenesinin yapılıp taşıta 

yüklenmesini, bir yerden veya muhtelif yerlerden, bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme veya di
ğer eşyada yüklemenin tamamlanmasını veya 127 nci madde gereğince muayenesi tamamlandıktan sonra çıkı; 
sundurma, antrepo veya serbest bölgelere alınmasını ifade eder. 

MADDE 2. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 3 uncu maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye 6 nci fıkra eklenmiştir. 

5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti, giriş beyannamesi verilmiş veya tahakkuk va
rakası tanzim edilmiş olduğu hallerde bunların tescil edildiği, aksi halde tespit kâğıdının gümrükçe tanzim 
ve tescil olunduğu tarihte 'başlar. 

6. Bakanlıkça tespit edilecek esaslara göre eşyanın ithal işlemi sonradan yapılmak üzere, mal sahibi
ne, temsilcisine veya taşıyıcısına teslim edilmesi halinde, vergi ödeme mükellefiyeti teslim edildiği tarihte 
başlar. 

MADDE 3. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 4 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergiye esas olan tarife 

Madde 4. — Gümrük vergisi, 3 üncü madde gereğince ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte, eşyanın 
bulunduğu hal ve mahiyetine göre o tarihte yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nispet, 
had ve esaslara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nispetlerini artıran hükümlerinin uygulanmasına, Kanunda aksine sarahat bulunmadıkça, 
yayımı tarihinden üç ay sonra başlanır. Ancak, bu Kanunun 20 ve 21 inci maddeleriyle 14,5.1964 tarihli 474 
sayılı Kanuna göre yapılacak değişiklikler ve alınacak kararlar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
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MADDE 4. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vasfı değişen eşya 

Madde 5. — ödeme mükellefiyetinin taşladığı günden sonra eşyanın vasıflarında meydana gelen değişme
ler ve bozulmalar sebebiyle gümrük vergilerinden indirim yapılamaz. 

Ancak, fiili ithalden önce herhangi bir kaza sonucu ya da elde olmayan nedenlerle eşyanın hasara veya 
kayba uğraması veya harap olması hallerinde, külfet ve masrafları sahibine ait olmak üzere ve bu durum
ların ilgili gümrük idaresine ispat edilmesi şartıyla, gümrük idaresinin denetimi altında aşağıdaki şekillerde 
işlem yapılır. 

1 Hiçbir surette kullanılamaz hale gelmiş eşyanın, sahibi isterse, usulü dairesinde imhasına veya yurt 
dışına çıkarılmasına izin verilir. 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın vergisi ilk madde tarifesi üze
rinden hesaplanır. Lüzumu halinde, gümrük idaresince bu eşyanın ilk madde şeklinden başka surette kullanıl
masını önleyici tedbirler de alınır. 

3. Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış kısmı, değilse tamamı hakkında 
sahibinin isteğine göre 1 ve 2 nci fıkralar hükmü uygulanır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutulmasına gümrük idaresince müsaade olunur. 
5. Eşya, sahibi tarafından, Hazineye hiçbir masraf yüklenmemesi kaydıyla gümrüğe terkedilebilir. 
Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması sırasında ilk tespit ve tahakkuka göre bir ceza tayini ge

rektiği hallerde bu ceza alınır. 
MADDE 5. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

Tek ve maktu tarife 

Madde 6. — Posta yoluyla veya yolcu beraberlerinde gelen ve ticari mahiyette bulunmayan vergiye tabi 
eşya ile sınır ticaretine konu teşkil etmesi uygun görülen eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek 
Üzere kanunlarda belirtilen azamî hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir* 

MADDE 6. — 1615 sayılı Gumruk Kanununun 8 inci maddesinin 1 ıncı, 2 ncı, 4 uncu ve 14 uncu fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 15 inci fıkra madde metninden çıkartılmıştır. 

1. Genel, katma ve özel bütçeli daireler ile kamu yararına hikmet eden dernekler tarafından kurulan ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile milletlerarası kuruluşlarla işbirliğine müsaade edilen vakıfların muze, kitaplık, 
dokümantasyon merkezleri için teşhir edilmek ve olunmak üzere gelen her türlü eşya, kitap, mecmua, risale 
ve eserlerle, bunlarla ilgili mikrofilmler, mıkrofışler, video bantları ve ses bantları ayrıca, okullar ile bahsi 
geçen daire ve kuruluşların hayvan ve bitki bahçeleri, numune ve üretme fidanlıkları, gol ve havuzları için 
gelen her turlu bitki ve hayvanlar ile bunların tohumları ve yumurtaları (Bunların kap ve kılıfları, nakli sıra
sında kullanılan eşya, malzeme ve kumanyalar dahil), 

2 a) Sosyal, kültürel, hayri ve sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek, vakıf ve te
şekküller tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faaliyette bulunan kamu yararına çalışan derneklere ve va
kıflara, 

b) Gerçek ve tüzelkişiler tarafından, Türkiye'deki kamu yararına çatışan derneklere ve kamunun fayda
sına parasız tahsis edilmiş Bakanlar Kurulunca tespit edilen tesisler ile resmi teşekküllere, belediye ve köy 
tüzelkişiliklerine, 

Bağış yoluyla gönderilen veya yurt dışında temin edilen para ile alınıp getirilen, gerek miktar gerek özel
likleri bakımından konularına uygun olduğu Bakanlıkça kabul edilecek eşya (Genel ve katma bütçeli daireler 
dışında binek otomobilleri hariç), 

4 a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları 
için gumruk beyannamesi ve ithal müsaade belgeleri bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dı
şından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, 
bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme (eğitim mal-
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zemesi dahil) ve harp ganimetleri ile memleket dahilin de temini mümkün olmayan ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca kabul, tespit ve belgelenecek her çeşit ilaç ve ilaç hammaddeleri, 

b) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için 
bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğünce, emniyet hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal 
olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı, 

d) Millî savunma ve içgüvenlik konularında; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sa
hil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ihtiyaçları
nın sağlanması için; Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile serma
yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından 
verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam ta
rafından onaylanan her türlü silah, araç, gereç, anamalzeme, mühimmat, makine, elektronik, elektrıki cihaz, 
alet ve teferruatları ile bunların üretimi, bakımı ve onarımında kullanılacak her türlü parça, yedek parça, ma
mul, yan mamul maddeler, malzemeler, 

14. a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.02, 87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonlarında yet alan ve münha
sıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere hususi surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bu
lunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek oto
mobilleri, 

Bu fıkra gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının malûl ve sakat olmayanlara herhangi bir şekilde 
devri halinde gümrük vergisi alınır. Ancak bu fıkra gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının başka bir 
malûl ve sakata devri veya bunların ölümü sonucu varislerine intikali halinde gümrük vergilen alınmaz. 

b) Protez uzuvlar (protez dişler hariç) ile organizmaya takılan sair uzuv ve parçalar, 
c) Gumruk Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 inci fasıllarında yer alan ve sakatların sanatlarının icrası için 

bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları alet ve makineler (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınla iz
niyle), 

d) Sakatların ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarım sür
dürmeleri için zorunlu olan eşya ile organ nakli için kurulmuş vakıfların yurt dışından amaçlarına uygun ola
rak ve kamu hizmetine tahsis edilmek üzere getirtecekleri canlı doku, makine, teçhizat ve teşhis ve tedavide 
gerekli ilaçlar (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygun görüşü alınarak.) 

MADDE 7. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasının (b) bendinin 1 inci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki 'konsolosluklarında görevli idarî ve teknik personelin, görevlerine ilk 
gelişlerinde beraberlerinde getirecekleri veya gelişlerinden iki ay önce veya gelişlerinden itibaren altı ay son
raki süreler içerisinde getirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait zatî eşya ve ev eşyası. 

MADDE 8. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ile 6 ncı 
ve 7 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri kendilerine ait zatî eşya ile gelişlerinden iki ay önce veya altı 
ay sonraki süreler içerisinde gelen zatî eşya ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirecekleri 
kendilerine ait giyim eşyası (yolcuların getirebileceği zatî eşyanın cins, miktar ve mahiyeti ile seyahatin süre 
ve mahiyetine, nakil vasıtasının cinsine göre nakil vasıtaları hizmetlilerinin getirebileceği eşya Bakanlıkça tes

pit edilir.) 

6. Yabancı memleketlerdeki kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye dönen Türk 
uyruklu mirasçılarına intikal eden zatî eşya ve ev eşyası (Bakanlıkça kabul edilecek mücbir sebepler saklı 
kalmak kaydıyla bunların ölüm olayının resmî makamlar tarafından tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisin
de getirilmesi, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmî belgelerle ispatı şar
tıyla.) 

7. Yurt dışındaki millî veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen Devlet memurları 
ile diğer amaçlarla yabancı memleketlere yerleşip de en az iki yıl ikametten sonra kesin olarak dönen Türk 
uyruklu kişilerin beraberlerinde getirecekleri veya gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içeri
sinde getirtecekleri ev eşyası. 

MADDE 9. — 1615 sayılı Gumruk Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) 'bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve 2 nci fıkrasının 2 nci paragrafı madde metninden çıkartılmıştır. 
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b) Bu Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında muafiyet tanınan kuruluşlara bedelsiz olarak devre
dilenler, 

MADDE 10. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 1 inci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı turistlerin birlikte veya kendilerinden 
iki ay önce veya sonraki süreler içerisinde getirdikleri 132 nci maddenin (1-e) fıkrasında yazılı seyahat vası
taları, av, spor ve diğer eşyaları için vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Uluslararası Turizm ve Otomo
bil Birliğine mensup Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun veya bunun kefalet ettiği yabancı kurumların 
verecekleri triptik, gümrük geçiş karnesi veya Bakanlıkça tespit edilecek diğer benzeri belgeleri (bir yıl içinde 
ihraç şartıyla) kabul olunur. 

MADDE 11. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gümrük kapıları ve yolları 

Madde 16. — Kara, su ve havada gumruk hattından giriş ve çıkış gümrük kapılarından yapılır Gumruk 
hattından içeride bulunan gümrük kapıları ile gümrük hattının geçiş noktaları arasında muayyen yollanın 
takibadilmesi şarttır Giriş ve çıkış kapıları ile bunları birbirine bağlayan yollar ve hava nakil vasıtalarının 
Türkiye dahilinde inebilecekleri gumruk işlemi yapılan hava meydanları ilgili bakanlıkların ve gerekirse ilgili 
kamu kuruluşlarının da mütalaası alınarak Gumruk ve Tekel Bakanlığınca tespit ve ilân olunur 

Umumî hizmete açılmış demiryolları, gumruk yolu sayılır. 

MADDE 12. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 

Kısıntılar, yasaklamalar ve diğer önlemler 

Madde 19. — 1. İç ve dış emniyetin sağlanması, halkın, hayvanların, bitkilerin ve ürünlerin hastalıklar 
dan korunması, tarih ve sanat eserlerinin memleketten çıkarılmasının önlenmesi maksadıyla veya malî ve ik
tisadî zaruretler halinde ve ülke çıkarları göz önünde bulundurularak; eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma 
serbestliğini kısıtlamaya veya kaldırmaya, ithal edilecek gemilerin gümrük işlemleri ile ilgili özel hükümler 
koymaya, 

2. Bu Kanunun 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen eşya ile ilgili muafiyetin kısmen veya 
(arnamen kaldırılmasına veya bu eşyanın bir kısmına veya tamamına bu Kanunun 6 nci maddesi uyarınca 
tek ve maktu tarife uygulamaya, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 13. — 1615 sayılı Gumruk Kanununun 23 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sahte menşeli eşya ve zarflar 
Madde 23 — Sahte menşeli eşya ve zarflar hakkın da aşağıdaki hükümler uygulanır 

1. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında istihsal veya imal edildiği menşe memleketten 
başka yabancı memleketler mahsulü ve mamulü olduğunu gösteren veya sandıran isim ve alâmetler taşıyan 
eşyanın Türkiye'ye ithali yasaktır. Bu kabil eşyanın Türkiye'den transit geçirilmesine veya aktarma edilme 
sine ya da sundurma, antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ve yeniden ihracına Bakanlıkça izin verilebilir. 

2. Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu gösterecek 
veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı her turlu boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya 
(İhracatta kullanılacak olanlar hariç) ile Türkiye'de tanzim edilebilecek belgelen yabancı memleketlerde tan
zim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı firmalara ait - üzerleri imzalı veya imzasız ulsun - boş faturaların 
(proforma faturalar hariç) Türkiye'ye ithali yasaktır. 

MADDE 14. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 26 nci maddesine aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir 
Gümrükçe zorunlu sorulduğu takdirde, gerekli önlemler alındıktan sonra, denetlemeden once de bu işle

rin yapılmasına izin verilebilir. 

MADDE 15. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Sundurma 

Madde 51. — Yabancı memleketlerden kara (demiryolları dahil), deniz ve hava taşıtlarıyla Türkiye'ye ge
tirilen eşya ile talep halinde çıkış eşyası, eğer orada sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunla tekeline 
verilmiş bir işletme varsa, bu işletmelerin sorumluluğu altındaki sundurmalara, gümrüğün denetimi altında 
konulur. 

Özel kanunlarında sundurma açıp işletme yetkisi verilen kuruluşların sundurmalarının bulunmadığı ma
hallerde veya bu kuruluşların sundurmalarının yeterli olmaması hallerinde, Bakanlıkça gümrük sundurmaları 
açılıp işletilebilir, diğer kamu kuruluşlarına veya belediyelere ve bunların yapamaması halinde de özel kuru
luşlara sundurma açma ve işletme izni verilebilir. 

İşletme idaresi bulunmayan yerlere gelen eşya, ancak gümrük sundurmalarına veya duruma uygun ge
rekli önlemler alınmak şartıyla gümrükçe müsaade edilen yerlere konulabilir. 

Kırık veya tamire muhtaç icaplar ile dağınık eşya, sundurmalarda gümrük ve işletme idarelerinin müşte
rek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tespit olunur. 

İşletme idareleri, en çok üç gün içinde, sundurmalarına alınan eşyamn manifestolarından bilgilere uygun 
olarak düzenleyecekleri sundurma giriş listesinin iki nüshasını ilgili gümrüğe vermeye mecburdurlar. 

Sundurmaların şekil ve nitelikleri Bakanlıkça tayin ve tespit edilir. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince gümrüğün denetimi altına konmuş eşyanın aşağıdaki maddelerde yazılı re

jimlerden birisine göre işleme tabı tutulmasını, bunların sahipleri veya temsilcileri veya taşıyıcıları usulüne 
uygun bir beyanname ile gümrükten isteyebilirler. 

MADDE 16. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 52 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Bekleme süresi 

Madde 52. — Yukarıdaki maddede gösterilen yerlere konulan eşya, bir gümrük rejimi beyanında bulu
nulmak üzere buralarda dört ay ve rejim beyanından itibaren de iki ay kalabilir. Bu süreler içinde çekilme
yen eşya tasfiye olunur. 

Ancak, bir defada getirilemeyen komple tesislerin sahipleri veya bunlar adına işi yürütecek temsilcileri ve
ya taşıyıcıları ile bunların temsilcileri tarafından gümrüğe müracaatla, getirilen eşyanın komple tesise ait 
olduğu tevsik edilmek şartıyla, sundurmada bekleme süresi son partinin getirilişinden itibaren işlemeye baş
lar. İlk partinin gelişi tarihinden itibaren eşyanın sundurmada beldeme süresi bir yılı aşamaz. 

MADDE 17. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu veya talî pozisyon altında toplanan ve aynı ka
nuni veya ahdi vergi haddine tabi olan eşya bir kalem sayılır. 

MADDE 18. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 60 ıncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Eşyaya ait vergilerin tahakkukunun ve diğer gümrük işlemlerinin, muayene edilmeden beyana göre ya 
puması hususunda usuller koymaya Bakanlık yetkilidir. 

MADDE 19. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 65 inci maddesinin 5, 6 ve 11 inci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye 12 nci fıkra eklenmiştir. 

5. Vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki fiyat esas olmakla beraber, mükellefin akde uygun 
olarak ödediği ya da ödeyeceği fiyatın tahakkuka esas alınacağı haller, taraf olduğumuz anlaşmalar ve milli 
ve milletlerarası ticari teamüller de nazarı itibara alınmak suretiyle Bakanlıkça tespit olunur. 

6. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburidir. Fatura ve 
diğer belgelerde yazdı yabancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara 
göre Türk parasına çevrilir. 

11. Mükellef, mümessil ve komisyoncu gibi ilgililerin 179 uncu maddeye göre gerekli defterleri ve bel
geleri vermemeleri veya verememeleri halinde eşyanın gümrük vergisine esas olan kıymeti, varsa aynı, bu
lunamadığında benzeri eşya fiyatları göz önünde tutularak gümrük idaresince resen tayin ve tespit olunur 
ve tahakkuk buna göre yapılır. 
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12. Eşyanın miktarı ve fiilen ödenen veya ödenecek kıymeti değişmediği hallerde, gümrük vergisine esas 
olan ve yukarıdaki fıkralara göre bulunan kıymet nedeniyle beyan edilen kıymete nazaran ortaya çıkan 
farklılıklar için ayrıca kambiyo ve ithal rejimi tahdit ve takyidleri aranmaz. 

MADDE 20. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eşya menşeinin tayin ve tespiti 

Madde 67. — Anlaşmalardan faydalanacak eşyanın âkit memleket menşeli okluğunu veya o memleket
te gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle sayılmak lâzım geldiğini bildirir yetkili makamlardan ve
rilmiş menşe şahadetnamesinin gümrüğe verilmesi tarttır. Bu şahadetnamelerin tayin olunacak mercilerce 
tasdik edilmesini istemeye Bakanlık yetkilidir. 

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri; o ülkede doğan ve yetişen canlı hay
vanlar ile bunlardan elde edilen ürünleri; o ülkede tutulan veya avlanan av hayvanları ve balıkları; o ülke 
bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu ürünlerden 
bu fabrika - gemilerde elde edilen eşya; kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da toprak altından, 
münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkarılan maddeler; imal işleminden veya kulla
nım kalıntılarından elde edilen artıklar; yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bun
ların türevlerinden elde edilen tüm eşya; anılan memleket menşelidir. 

Eşyanın başka memlekette gördüğü değişiklik ve işlem dolayısıyla o memleket menşeli sayılabilmesi 
için; bu değişiklik ve işlemler sonucunda kıymetinin yüzde yüz oranında artmış bulunması veya bu değişik
lik ve işlemler sonunda tarife pozisyonlarının değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayılabilecek 
önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabı tutulması gereklidir. 

Ancak; 
1. Değeri Bakanlıkça tespit edilecek CİF kıymeti geçmeyen ve taşıdıkları marka ve alâmetler itibariyle 

menşei gümrüklerce tespit edilen eşyadan, 
2. Üzerlerinde imal edildikleri fabrika marka ve alâmetlerı bulunan ve ticari mahiyette olmayan eşya

dan, 
Menşe şahadetnamesi aranmaz, 

MADDE 21. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

1. Gümrükçe alınan vergiler : 
a) Gümrük veznesine <<alındı>> karşılığında Türk parası ile peşin olarak ödenir. 
b) Bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde banka çekleri de bu ödemede kabul olunur. (Bu takdirde 

mükellefler ancak çek muhteviyatının gümrükçe tahsiliyle vergiler borcundan kurtulmuş olurlar.) 
c) Cinsleri, özellikleri Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tayın ve tespit olunan teminatlı 

borç senetlerini ve banka mektuplarını da üç ay vade ile ve bu ödemelerin (20 000) liradan yukarı olanlarını 
da kabul etmeye Bakanlık yetkilidir. 

d) Mükelleflerin veya gümrük komisyoncularının gümrük nezdinde açtıracakları cari hesaplardan mah
suben ödemeler yapılmasını kabule ve işlemlerde uyulacak usulleri bir yönetmelikle tayin ve tespite Bakanlık 
yetkilidir, 

MADDE 22. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muayene ve tahakkuktan sorumluluk 

Madde 75. — Muayene ile görevli memurlar, yaptıkları muayene, tahakkuk ve muaflık işlemlerinden, 
duruma göre tek başlarına veya müteselsilen sorumludurlar. 

Muayene şefleri imza ettikleri beyannamelerin muayene hariç, hertürlü işlemlerinden sorumludurlar. De
netleme veya her ne suretle olursa olsun muayeneye iştirak ettikleri takdirde şeflerin bu sorumluluğu muaye
neyi de kapsar. 

İkinci muayeneyi yapanlarla beyannameyi kontrol edenler de aynı şekilde sorumludurlar. 

MADDE 23. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Kıymet araştırması yapılmasının gerekli olması halinde, beyana göre tahakkuk ettirilen gumruk vergi

leri tahsil olunarak eşya mal sahibine teslim edilir. Kıymet araştırması sonunda ek tahakkuku gerektire-
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cek bir durum tespit edildiği takdirde 86 ncı maddeye göre işlem yapılır. Ancak, idarenin elinde ek tahak
kuka esas olacak bîlgi bulunması halinde eşya 3 Öncü ve 4 üncü fıkralarda belirtilen şartlarla sahiplerine 
teslim edilir. 

MADDE 24. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İtiraz sebepleri 

Madde 78. — Mükellefler gümrük vergisi tahakkuklarına karşı aşağıda yazılı sebeplerle itiraz edebilir
ler : 

1. Eşyanın vergi tahakkukuna esas tutulan teknik mahiyet ve niteliklerinin tayin ve tespitinde isabetsiz
lik bulunması, (Kanunun 83 üncü maddesi gereğince ikinci tahlili yapılmışsa bu fıkra hükmü uygulanmaz.) 

2. Eşyanın tarifeye tatbikinde hata edilmesi, 
3. Kıymet esasına göre vergiye tabi eşyanın kıymetinin yanlış tayin ve tespit olunması, 
4. Milletlerarası anlaşmaların yanlış tatbik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bulunması, 
5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilmemiş veya yanlış tatbik edilmiş olması, 
6. Ağırlık esaslarının uygulanmasında hata edilmesi, 
7. Eşyanın menşeinin yanlış tespit olunması. 

Şu kadar ki : 

Muayene sonucuna göre vergi tahakkukunda, eşyanın kıymeti ve menşei, belgelerindeki gibi kabul olun
duğu hallerde mükellefin bu maddenin ı ve 7 nci fıkralarında gösterilen sebeplerle itiraz haklan yoktur. 

Keza, verginin tahakkuku" s tutulduğu ve eşyanın menşei, belgelerindeki gibi kabul edildiği 
ve ancak, 60 ıncı maddenin » - göre muayene edilmeden gümrük işlemlerinin yapılmış olduğu hal
lerde, mükelleflerin bu maddenin ., 6 ve 7 nci fıkralarında gösterilen sebeplerle de itiraz haklan yoktur. 

Bu gibi hallerde beyannamenin, bu Kanunun 54 üncü maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkrasına göre tan
zim edilmiş olmasındaki fark dikkate alınmaz ve mükelleflerin sayılan bu sebeplerle yapacaktan itirazlar 
mercilerince kabul olunmaz. 

MADDE 25. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 79 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Tahakkuku yapan memurlar, yaptıkları tahakkukları mükellefe veya temsilcisine veya gümrük komis
yoncusuna bildirerek beyanname vesair tahakkuk kâğıtları üzerinde imza alırlar. Bu suretle tahakkuka bil
gi edinmekten, beyanname ve tahakkuk kâğıdım imzalamaktan çekinenlere yazdı tebligat yapılır. İtiraz, 
ancak bu fıkrada yazılı imza veya yazılı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılabilir. 

MADDE 26. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İtiraz mercileri 
Madde 80. — 78 inci maddenin 1, 2, 3 ve 6 ncı fıkralarında yazılı sebeplerle yapılacak itirazlar, 81 in

ci maddeye göre sırasıyla gümrük müdürlükleri, gümrükler başmüdürlükleri. Gümrükler Genel Müdürlü
ğünce karara bağlanır. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü kararlanna karşı idarî yargı yolu açıktır. 

MADDE 27. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bakanlık Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan denetleme veya bu Genel Müdürlüğün görevi gereği 

takıp ettiği işlemler sonucu çıkan ihtilaflarda bu maddede belirtilen itiraz mercii Kontrol Genel Müdürlü
ğüdür. Kontrol Genel Müdürlüğünün kararlanna karşı idarî yargı yolu açıktır. 

MADDE 28. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 85 inci maddesinin 2 ncı fıkrasının (a) bendinin 2 nci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren iki ay içinde yapılması ve bu süre içinde eş
yanın gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezasının ödenmiş olması lâzımdır. Şu kadar ki, satış akdi 
hükümlerine aykırı olduğu montajı sırasında veya sonunda anlaşılabilen eşyada bu süre altı aydır. 

MADDE 29. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendi ile 3 
üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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1. Kanuna göre alınması gereken gümrük vergili ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan 

eşyadan, bu suretle biç alınmamı; veya noksan alınmış olan vergiler eşyanın fiili ithal tarihinden itibaren 
üç yıl içinde ilgili gümrüğünce yazı ile bildirilerek mükelleflerinden istenir. 

3. Bir beyannameye veya bir tahakkuk varakasına ait olup da (500) lirayı geçmeyen gümrük vergisi 
noksanları ile sahibinin şahsi istihlâkine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait (5 000) lirayı geçmeyen gümrük 
vergisi noksanları istenmez. 

Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta terettüp edebilecek ceza ve tazmin takipleri, (500) lirayı geç
meyen halter hariç olmak üzere bu hükmün dışındadır. 

MADDE 30. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Gerektiğinde transit eşyanın cins ve mahiyetine veya nakliyatın özelliğine göre Bakanlık bu bölümdeki 

maddeler hükümlerine bağlı kalmaksızın transiti kolaylaştırıcı hükümler koyar. 

MADDE 31. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 100 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Tarif 

Madde 100. — Antrepolar; 

1. Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmayan yabancı memleket eşyasının, 
2. Çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek millî mahsul ve mamullerin, 
3. Transit veya yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşyanın, konulduğu yerlerdir. 

MADDE 32. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 101 inci maddesinin 2 nci ve 3 uncu fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

özel kanunlarında antrepo açıp işletme yetkisi verilen kuruluşların antrepolarının bulunmadığı mahallerde 
veya bu kuruluşların antrepolarının yeterli olmaması hallerinde, Bakanlıkça genel ve özel antrepolar açılıp 
işletilebilir, diğer kamu kuruluşlarına veya belediyelere ve bunların yapamaması halinde de özel kuruluşlara 
genel ve özel antrepo açma ve işletme izni verilebilir. 

Genel antrepolar içinde, özel kabinler açılmasına yıkama, temizleme ve teşhir yerleriyle uygun görüle
cek sair işlemlerin yapılmasına mahsus yerler tesisine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

MADDE 33. — 1615 saydı Gümrük Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fiktif antrepo 
Madde 103. — Gümrüğün denetlemesi altında bulunmak şartıyla, mal sahiplen veya temsilcileri tarafın

dan temin ve tesis edilmiş olan mahal ve depolarda, belirlenecek esaslar dairesinde, uygun görülecek madde
lerin konulmasına izin vermeye Bakanlık yetkili olup, bu yerler fiktif antrepo telakki edilir. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergiler de fiktif antrepo saydır. 

M A D D E 34. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye 3 üncü fıkra eklenmiştir. 

Ancak, fuar ve sergiler ile gümrük vergilerinden muaf olan veya çıkışa konu teşkil edecek olan mili ya 
da millileşmiş eşya hariç, fiktif antrepo açılmasında ve buraya eşya konulmasında teminat alınması mecburi
dir. Şu kadar ki, eşyaya ait teminat alınmış olsa bile, gümrük giriş işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler 
bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün yazdı izni olmadan, eşya buralardan kısmen 
veya tamamen çıkarılamaz. Aksine hareket halinde idari takipler ve kaçakçılık mevzuatına göre kovuşturma 
yapılır. 

Ekonomik zaruretler halinde antrepolarda mevcut eşyanın gümrük işlemleri bilahara yapılmak üzere sa
hipleri tarafından kullanılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. 

MADDE 35. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Süre 

Madde 112. — 1. Genel ve özel antrepolarda eşya en çok beş yıl kalabilir. Bakanlık, makbul sebepler do
layısıyla, eşyanın iyi bir halde bulunması şartıyla bu süreyi bir yıl daha uzatabileceği gibi, bu sürelerle 
antrepoda kalması mahzurlu olan eşya için bu süreyi kısaltabilir. 
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Genel antrepo sayılan Posta Telgraf ve Telefon idaresinin sorumluluğu altındaki mahallerde, eşyanın bek
leme süresi bağlı bulunduğumuz milletlerarası andlaşmalar hükümlerine tabidir. 

2. Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği süre, iki yılı geçmemek üzere Bakanlıkça tespit olunur. 
3. Yoku beraberinde gelen eşyanın gümrük salonları ile sundurma ve antrepolarda ve gümrük denetimi 

altındaki diğer yerlerde kalabileceği süre üç aydır. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler içerisinde ithal veya yurt dışı edilmeyen eşya hakkında 140 ıncı 

madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 36. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Eşyanın devri 

Madde 114. — Antrepolarla sundurmalarda sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına devrine il
gili gümrük idaresince müsaade edilebilir. 

Mali ve hukuk! sorumluluklar devralana aynen intikal eder. 
Eşyanın devriyle ilgili usul ve şartlar Bakanlıkça tespit edilir. 

MADDE 37. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Antrepolarda özellik gösteren faaliyet 

Madde 117. — Serbest Liman ve Bölge Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere sınai faaliyetlerin cereyan 
ettiği antrepolar ve benzeri yerlerde yapılacak işler ve gümrükçe uygulanacak usuller Bakanlıkça tayin ve tes
pit olunur. 

MADDE 38. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 118 inci maddesinin i inci ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Ham, yan mamul veya mamul maddeleri dışarıdan getirterek memleket içinde başkaca maddeler ka
tılmış olsun olmasın tamamlayıcı veya değerlendirici ya da değiştirici az veya çok bir işçilik gördükten sonra 
yarı mamul veya mamul hale getirilen eşya ile bunların ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılmak veya 
üzerlerine takılmak amacıyla ithal edilecek eşya geçici kabul rejiminden yararlanır. Bu eşyanın, iki yıl içinde 
ihraç ve vergilerinin Bakanlıkça kabul ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde teminata bağlanması gerekir. 

Bu hükümlerden faydalanabilecek eşya ile bunların görebilecekleri işçilik derecesi, ücreti, fire nispeti, ar
tıklarda vesair hususlarda uygulanacak işlemler, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tespit olu
nur. 

MADDE 39. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 119 uncu maddesinin 1, 4, 6, 7, 8, 11 ve 13 üncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. a) Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve altı ay 
içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

b) Türkiye'de imal edilip ihracı yapılacak eşyanın tamamlayıcısı olan veya monte edilmek üzere Bakan
lığın izni ile gelen ve üç ay içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

4. a) Memleket eşyasının ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılmak veya üzerlerine takılmak ama
cıyla gelen eşya, (bu hükümden faydalanacak maddelerin cesetleri ve hangi eşyanın çıkışında kullanılacağı ve 
ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, görebileceği işçilik ve fireleri ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Ba
kanlıkça tespit olunur.) 

b) Ticari olan veya olmayan eşya naklinde kullanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lifler, tüpler, 
masura, bobin vesair zarflar, makaralar ile askılar, (Bunların yurt içinde kalabilecekleri süre Bakanlıkça 
tespit olunur.) 

c) Sanayide kullanılacak olup memleket dahilinde yapamamasından dolayı imalatçıya bir külfet tahmil 
edeceği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul ve tespit edilecek kalıplar, altı ay içinde yurt dışına çıkarılmak 
kaydıyla, 

6. Ülke sanayii, ekonomisi veya sair alanlarında acil ve önemli ihtiyacında veya ihracatın geliştirilmesi 
maksadıyla kullanılacak ve bir yıl içinde yurt dışına çıkarılacak, kiralama veya sair surette getirilen eşya. 
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(Bu fıkranın uygulama ilkeleri, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tespit olunur.) 
7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fenni araştırmalarla batık gemilerin çtkardması işlerinde kullanıldıktan 

sonra tekrar yurtdışına çıkarılacak olan ve memlekette bulunmayan veya temini büyük külfeti gerektiren fen
ni vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, (Bu eşyanın çeşitleri ve yurt içinde kalabileceği süreler ilgili bakan
lıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tespit olunur.) 

b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların içinde bulunan 
balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, (Bunların mahiyetleri ve yurt içinde katabileceği süreler 
ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tespit olunur.) 

c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, temizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere göre getiri
len ve patent icabı satılmayan tulumbalar ve sair fenni vasıtalar, (Bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabi
leceği süreler ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tespit olunur.) 

d) Yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerden dolayı dış ülkelerce gönderilen yardım malzemelerı, 
(Bunların cins ve yurtta kalacağı süre ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tespit olunur.) 

8. Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin bu maksatlar 
için getirecekleri eşya, (Bunların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Bakan
lıkça tespit olunur.) 

11. Yabancı memleketlerde oturan, fen ve sanat sahipleri ile işçilerin sanatlarını icra için Türkiye'ye gı 
üslerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde ken
di adlarına veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönderilen ve bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine 
mahsus cihaz ve aletleriyle takımları, 

13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen yabancıların be
raberlerinde veya kendilerinden iki: ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde getirdikleri veya getirecek
leri; 

a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. İlgilinin çalışma, tetkik ve tahsil süresinin ve ikametinin 
beş yılı aşması halinde eşya hakkında bu Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

b) Otomobil, minibüs karavan ve motosikletler Türkiye'de iki yıl kalabilir. (Kanunun 12 nci maddesi 
hükmünden faydalanmayacak olan bu taşıtların özel bir trafik plakası taşımak ve memlekette kaldığı süre 
içerisinde, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek esaslar dairesinde kullanılmak 
şartıyla.) 

MADDE 40. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 132 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yabancı memleketlere çıkarıldıktan veya çıkış hükmünde sundurma ve antrepolara konulduktan sonra 
asi! nitelikleri değişmeksizin geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve müiıleşmiş eşya ayniyetleri 
gümrüğe ispat ve tevsik edilmek şartıyla vergiye tabi değildir. Ancak, varsa ihracata ilişkin yararlanılmış pa
ra veya para hükmündeki sair menfaatlerin iadesi gerekir. 

ı) Bu Kanunun 1 ıncı maddesinin 6 ncı bendinde belirtildiği şekilde çıkış hükmünde sundurma ve ant
repolara konulduktan sonra uç ay içerisinde tekrar ithal edilecek eşya, 

a) Yukarıda yazılı ameliyeler dolayısıyla eşyanın bünyesinde, niteliğinde ve tarife pozisyonunda bir de
ğişiklik yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler ile 
donuş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak ettiği giriş tarife 
cetvelindeki pozisyondaki nispet üzerinden vergi alınır 

b) Gördüğü ameliye dolayısryla eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cetvelinde inti
bak ettiği tarife pozısvonu üzerinden vergiye tabıdır Bu eşyanın kıymeti kanunun 65 ıncı maddesine göre ta
yın "e tespit edilir. Ancak, çıkan eşyanın aynı esaslara göre bulunacak kıymeti, bu kıymetten düşülür. 

MADDE 41. — 1615 sayılı Gumruk Kanununun 2419 saydı Kanunla değişik 140 ıncı maddesinin 1 in
ci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denetlemesi albnda bulunan diğer yerlerde bu Kanunda ya
zılı surelerden fazla kalmış eşya. 

MADDE 42. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 2419 sayılı Kanunla değişik 141 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 141. — 140 ıncı madde kapsamına giren eşya ile çabuk bozulma ve telef olma tehlikelerine ma
ruz bulunan, saklanması masraf ve külfetli veya tehlikeli olduğu için kanuni bekleme süreleri beklenemeyecek 
olan eşya satış suretiyle tasfiye edilir. Ancak, yolcu eşyası ile müsaderesi kesinleşen kaçak eşya için satıştan 
önce genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadî teşebbüslerine tahsis yoluna gidilebilir. 

Satışın şekil, usul ve esasları, satılmayan veya satılamayan eşyaya uygulanacak işlemler ile yolcu eşyasına 
ve müsaderesi kesinleşmiş kaçak eşyaya uygulanacak tasfiye şekli ve tasfiyeyi yapmakla görevli kamu ku
ruluşları bir tüzükle belirlenir. 

1. Yolcu eşyası ile müsaderesi kesinleşen kaçak eşya dışında kalan eşyanın satılması halinde, satış be
delinden: 

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 
b) Gümrük vergi ve resimleri, 
c) Satış için yapılmış masraflar, 
d) Para cezaları, 

Ayrılarak bu sıraya göre ilgililere dağıtılır. Satış bedeli aynı sıra içinde alacakların tamamım karşılamazsa 
garame suretiyle dağıtılır Artan para (5 5 000) lira ve daha aşağı ise irat kaydedilir, fazla ise sahipleri adına ema
net hesabına alınır. Emanet hesabına alınan bu para; kaçak zannı ile yakalanan eşyaya ait ise dava sonu
cuna göre irat kaydedilir veya sahibine iade olunur, diğer eşyaya ait ise sahibine ödenir. Sahip veya taşı
yıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe terkedilen eşyanın satış bedelinden sahibine herhangi bir öderde yapıl
maz. 

2. Gümrük idarelerine ait ya da gümrük denetimindeki sundurma, depo ve antrepolarda bulunan eşyadan, 
çurume, bozulma gibi sebepler sonucu ekonomik değerini tamamen yitirmiş ya da sağlığa zararlı hale gel
miş eşya, tüzükte belirlenecek usul ve esaslar dairesinde gümrük idarelerince imha edilir. 

3. Tasfiye işlemlerinde kambiyo ve dış ticaret rejimi ile konulan tahdidi ve takyidi hükümler nazara 
alınmaz 

MADDE 43. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Kesin olarak yurda sokulacak eşya için yapılan beyan ile muayene ve denetleme neticesinde; 

MADDE 44. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Muaf eşyanın gümrük işlemi yaptırılmaksızın yurda sokulması 

Madde 151. — Gümrük vergisinden muaf eşyayı Kanunun 16 nci maddesi gereğince tayin olunan kapı 
ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithal veya buna teşebbüs edenlerden CİF değerinin onda biri ve eşya
nın cins ve miktarı tayin olunamayan hallerde (1 000) liradan (10 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Gumruk vergisinden muaf olarak ithali lâzım gelen eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokan 
veya buna teşebbüs edenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

MADDE 45. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sahte menseli eşyaya ait hükümlerin ihlâli 

Madde 152. — Kanunun 23 üncü maddesiyle konulmuş kısıntı ve yasaklara aykırı hareket edenlerden özel 
ceza hükümlerine göre takibat yapılma hakkı saklı kalmak üzere (5 000) liradan (50 000) liraya kadar para 
cezası alınır. 

MADDE 46. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Diniz nakliyatına ait hükümlerin ihlâli 

Madde 153. — Kanunun 32, 35, 38 ve 40 ıncı maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden (100) rüsum 
tonilatodan yukarı gemilerin kaptan veya acentalarından hareketleri kaçakçılık niteliğini taşımadığı haller
de, (5 000) liradan (50 000) liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 47. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Girişle manifesto hükümlerinin ihlâli 

Madde 154. — Giriş manifestosunda yazılı miktardan eksik (ikan kapların mahrecinden yüklenmemiş ve 
ya yanlışlıkla başka bir yere çıkarılmış veya kaza ve avarya neticesinde zayi olmuş veya çalınmış bulun
duğu gümrükçe tayın edilecek süre içinde ispat olunmadığı takdirde, bu noksan kaplara ait eşyadan girdiği 
tarife numarasına veya bu tarife numarası tespit edılemiyorsa cins ve nevine gore tarifede dahil olduğu fas
lın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak gümrük vergisi kadar para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza tespiti mümkün olmazsa her kap için (2 000) liradan (20 000) liraya kadar 
para cezası alınır. 

Dokum halinde nakledilen eşyanın giriş manifestosunda yazılı miktarına göre % 2'yı aşan eksik ve faz
lalıkların 1 inci fıkrada gösterilen sebeplerden iteri geldiği, gümrükçe tayın edilen surede ispat olunmazsa, 
bu eksik ve fazlalıklar için gümrükçe alınacak vergi kadar para cezası alınır 

Giriş manifestosunda eşyanın cinsi yanlış beyan edilmiş olur ve kapların nevileri ve dış alâmetleri de 
manifestoya uygun bulunmazsa her kap başına (500) liradan (2 000) liraya kadar para cezası alınır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya taşıt sahip veya acenta veya kaptanlardan alınır. Bunlar, huk-
molunan cezadan muteselsilen sorumludurlar. 

Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ticarî mahiyetteki eşya manifestoya kaydettirilmemiş bulunduğu 
takdirde, sahiplerinden (5 000) liradan (50 000) liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 48. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 155 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Çıkış manifestosu vermeden Türkiye'den eşya çıkaran veya çıkarmaya teşebbüs edenler veya verdikleri 
manifestoda eşyanın açık bir surette belli olan cins veya kap adedini ve miktarını yanlış veya eksik veya 
fazla bildiren veya gümrük idaresinden müsaade almadan bos olarak ayrılan kara, deniz ve hava nakil 
vasıtaları kaptan veya sahip veya acentalarından (2 000) liradan (20 000) liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 49. — 1615 sayılı Gumruk Kanununun 156 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kanun ve emirlere aykırı hareket 
Madde 156. — 1 Türkiye karayollarında uluslararası veya ulusal nakliyatta gümrüklü eşya taşıyan taşı

macılardan, bu Kanuna gore çıkarılmış tüzük ve yönetmelik hükümleri ile ilân edilen emir ve tebliğlere 
aykırı hareket etmeleri halinde, araçların sürücü ve sahiplerinden duruma göre tek başlarına veya muteselsı
len (10 000) liradan (100 000) liraya kadar para cezası alınır 

2. Ayrıca, bu Kanunla konmuş hükümlere (Kanunda ayrı bir ceza tayın edilmiş haller saklı kalmak 
üzere) ve bu Kanuna uygun olarak veya bu Kanunla tanınmış yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük ve yö
netmeliklere veya ilân edilen emirlere veya yapılan tebliğlere aykırı hareket edenlerden, fiilin mahiyetine 
gore (1 000) liradan (20 000) liraya kadar para cezası alınır 

MADDE 50. — 1615 sayılı Gumruk Kanununun 2419 sayılı Kanunla değişik 175 ıncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Sure değişimi 

Madde 175. — Bu Kanunla tayın edilmiş surelere ilişkin hükümlerin uygulanmasında zorlayıcı sebepler 
veya beklenmeyen haller naıara alınarak duruma gore Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere gore sure 
değişimi yapılabilir 

Ancak, 140 ıncı madde kapsamına giren eşya için surelerin bitiminden evvel zorlayıcı sebepleri gösteren 
bir yazıyla ilgili gümrüğe veya Bakanlığa bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla başvurulması zorun
ludur Zorlayıcı sebepler yerinde görüldüğü takdirde, eşyayla ilgili ithal müsaadesi varsa ithal müsaadesinin 
geçerli olduğu sure sonuna kadar, yabancı ülkeye sevk edilmek üzere Türkiye'ye getirilen aktarma ve transit 
eşyasında toplam bir yılı; diğer hallerde ise toplam uç ayı geçmemek üzere sure uzatımı yapılabilir. Şu kadar 
kı, gümrüğe ilişkin bir sebeple veya soruşturma veya adlî mercilerce veya eşyanın ithaline ilişkin olarak 
resmî mercilerce yürütülen herhangi bir işlem nedeniyle geçecek süreler bekleme suresini durdurur 

Doğrudan doğruya kamu kuruluşlannca veya mütekabiliyet esaslanna gore Türkiye'deki yabancı diplo
matik temsilcilikler, konsolosluklar ile bu diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda görevli olan veya an
laşma ve andlaşmalarla Türkiye'de bulunan yabancı personel tarafından ithal edilecek eşya için 1 ıncı fık
ra hükümleri uygulanır. 
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MADDE 51. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 176 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Başlamak üzere, geçen sureye ait faiz, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu
nun 48 inci maddesine göre Bakanlıkça tespit ve tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

MADDE 52. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 180 ıncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir 

Bakanlığın görevleri 

Madde 180. — Bakanlık, bu Kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması lüzumlu olan durum
ları, tayin, tespit, takip etmek ve gereğini yerine getirmekle görevlidir. 

Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar uyarınca, uygulanması gereken karar, tavsiye kararı, sözleşme 
eki, görüş, izahname, yorum gibi hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

Gümrük Giriş Tarife Cetveli izahnamesı ile eşya fihristi Bakanlıkça hazırlanır ve Resmî Gazete ile yayım
lanır. Bu suretle yayımlanan metinler idarî ve kazaî uygulamada esas tutulur 

MADDE 53. — 1615 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen para cezalarına ilişkin miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile 
üç katına kadar artırılabilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 54. —- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 12 nci maddesi ile geçici 2 nci maddesi hüküm
leri ve 38 inci maddesinin 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesine ait hükmü yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — 141 inci maddede belirtilen Tüzük Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanıp bu Ka
nunun yayanı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konur. 

Bu Tüzük yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüğe terkedil
miş sayılan eşyadan halen gümrük idarelerine ait veya gümrük denetimindeki sundurma, depo ve antrepo
larda bulunan eşyanın tasfiye işlemleri durdurulur Bunlardan, bedelsiz ithale konu teşkil eden eşya ile müsa
deresi kesinleşen kaçak eşya ve çabuk bozulma, telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması mas
raf ve külfetli olan her turlu eşya ile yabancı ülkeye sevkedilecek aktarma ve transit eşyası, geri gelen eşya 
ve çıkış eşyası hakkında 1615 sayılı Gümrük Kanununun 25 2 . 1981 günlü 2419 sayılı Kanunla değişik 141 
inci maddesi hükümlerinin ve bu maddeye göre çıkarılmış tüzük hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 

MADDE 55. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 56. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19/4/1983 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı: 83/6336 

istanbul İlinin Kadıköy İlçesindeki Kurbağalıdere yatağı ve bakım yolu ban
ketinde kalan ekli listede pafta, ada ve parsel numaraları ile yüzölçümleri gösterilen 
gayrimenkullerin, adı geçen derenin çevre halkının yaşamı üzerindeki olumsuz et
kileri nedeniyle, istimlakinde acelelik bulunduğu; İçişleri Bakanlığının 8/4/1983 ta
rihli ve 9095 sayılı yazısı üzerine, 6830 sayılı İstimlak Kanununun 27 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 11/4/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

İSTANBUL-KADIKÖY KURBAĞALIDERE KAMULAŞTIRMA LİSTESİ 
1 — Dere yatağının ıslahı için kamulaştırılacak taşınmaz mallar : 

Pafta Ada Parsel M2. Maliki 

97 (B 103) 1133 51 35 Faliha Balcı 
143 (B 104) 1196 37 440 Hazine (Yeşil saha) 
143 (B 104) 1193 32 510 Osman Fuat ve (165 hisse) 
134 (B 105) 498 7 11 İst. İl. Tüzel kişiliği (İlkokul) 
134 (B 105) 498 14 8 A l i Şerafettin 
134 (B 105) 513 1 90 Maliye Hazinesi 
134 (B 106) 513 1 260 Maliye Hazinesi 
194 (B 106) 793 1 5 İstanbul Belediyesi 
194 (B 106) 1175 103 508 — 

194/1 (B 106) 1075 3 704 — 
194/1 (B 108) 1075 4 1307 — 
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B. ULUSU 
Başbakan 

Z. B A Y K A R A Prof. Dr. 1. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ Prof. Dr. M N. ÖZDA9 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

S. R. PASİN R BAYAZIT 0. H. BAYÜLKEN S. CET İNER 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

1. TÜRKMEN A . B. KAFAOĞLU H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

K. CANTÛRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof Dr. A . BOZER Prof Dr M. AYSAN 
Ticaret Bakanı Sağ. va Soş. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL 
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bekanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

1. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A . S A M S U N L U M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve l a k i n Bekanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
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Pafta Ada Parsel M 2 . 

18 (B 106) 1207 9 2400 D. M . O. 
194 (B 106) 774 1 71 Mustafa Alkan 
194 (B 106) 774 2 17 İsmail Deniz 
194 (B 107) 1270 7-9 630 D. M . O. 
194 (B 107) 774 2 65 Mustafa Alkan ve (37 kişi) 
194 (B 107) 774 3 100 İsmail Uçan ve (46 kişi) 
194 (B 107) 774 9 146 İstanbul Vilayeti 
194 (B 107) 774 5 117 İhsan Samadi 
194 (B 107) 774 7 123 Nur an Akbülbül 
194 (B 107) 1270 7 1075 D. M . O. 

TOPLAM : 8622 m 2 = (Kamu 5057 m 2 + Şahıs 3565 m2) 
2 — İşletme Yolu (Makinalı çalışma için gerekli banket) için kamulaştırılacak 

taşınmaz mallar: 
Pafta Ada Parsel M 2 . Maliki 

9 (B 102) 4 1 1 F. Berrin Kuran 
9 (B 102) 4 2 10 N. Ayhan Sağıroğlu 
9 (B 102) 4 3 59 Dimitri Paskaloğulları 
9 (B 102) 4 4 58 1. Zeki Berküren 
9 (B 102) 4 5 28 N. Mıhçı Yazgan 
9 (B 102) 4 7 25 N. Mıhçı Yazgan 
— (B 102) — — 50 Cemalettln Aydtnoğlu 

126 (B 104) 450 46 50 E. Mazbut Küçukkaraman 
126 (B 104) 450 58 1.5 Melek Şen 
126 (B 104) 450 57 7 M. Ayhan Aykent 
126 (B 104) 450 56 15 M . Ayhan Aykent 
126 (B 104) 450 43 50 Süleyman Alemdar 
126 (B 104) 450 42 30 Al i Çakmak 
126 (B 104) 450 37 105 Erol Erdi 
126 (B 104) 450 36 27 Süleyman Yaldız 
99 (B 104) — — 1.5 1. Süreyya Girişmen 
99 (B 104) — 29 4.5 İhsan Yıldırım 
99 (B 104) 28 14 Mehmet Aktas 
99 (B 104) — 27 7 S. Muazzez Çelikbaş 
99 (B 104) — 26 13,5 Fethiye Taşkın 
99 (B 104) — 25 18,5 Kâzım Gür 
99 (B 104) — 24 39 Emine Yolgeçen 
99 (B 104) 23 12,3 Seher Kartaş 
99 (B 104) 22 7,5 M. Fikret Düşün 
99 (B 104) — 21 1,5 Latife Yalnız 
99 (B 104) — 11 10 A. Hamdi Gelegöven 
99 (B 104) — 10 21 Hacer Sürücü 
99 (B 104) '9 20 Al i Ovalı 
99 (B 104) 8 19 Beytullah Şendoğan 
99 (B 104) 7 12,5 Hasbi Ağalar Bekiroğlu 
99 (B 104) — 6 10 Fatma Başer 

Yürütme ve İdare Bülümü Sayfa 2 

Mal ik i 



20 Nisan 1983 — Sayı: 18024 RESMÎ GAZETE S A Y F A : 17 

Pafta Ada Parsel W. Maliki 

99 (B 104) — 5 9 İsmail Sağır 
99 (B 104) — 4 6 Ayşe Dilbaz 
99 (B 104) — 3 5 Sedat Büyüksoy 
99 (B 104) — 2 4.5 Meryem Demirdöğen 
134 (B 105) 498 8 44 îst. H. Tüz. Kiş. 
134 (B 105) 498 7 192 îst. t i Tüz. Kiş. 
134 (B 105) 498 18 25 Erdem Konur ve 13) kişi 
134 (B 105) 498 13 49 Asiye Monur ve 14) kişi 
134 (B 105) 498 10 54 M . Muhittin Erdim (2) kişi 
134 (B 105) 498 14 93 Al i Şerafettin 
134 (B 105) 498 6 245 Şerafettin Mahmutoğlu 
134 CB 105) 498 5 87 Çetin Yılmaz 
134 (B 105) 498 4 36 Fatma ve (5) kişi 
134 (B 105) 498 3 55 Neşat Nuhioğlu 
134 (B 105) 498 15 75. Mad. Kim, Boy. Fb. 
134 (B 105) 498 19 141 Mad. Kim. Boy. Fb. 
134 (B 105) 498 1 2 Mehdi Konur 
99 (B 105) 444 1 187 I. E. T. T. 
134 (B lOS) 513 1 1439 Maliye Hazinesi 
134 (B 108) 513 1 381 Maliye Hazinesi 
194 (B 106) 1175 103 279 Osman Fuat ve (2729 kişi) 
— (B 106) 1269 1 87 D. M . O. 

194/1 (B 106) 1075 3 476 T. C. K. mülkiyetinde olmaktadır. 
194/1 (B 106) 1075 4 754 T. C. K. mülkiyetinde olmaktadır. 
194 (B 106) 1270 9 2580 D. M . 0. 
194 (B 107) 1270 7-9 1530 D. M . O. 
194 (B 107) 1270 7 3600 D. M . O. 

T O P L A M : 13854,5 m 2 = (10730 m 2 kamu + 3124,5 ta1 şahıs) 

Karar Sayısı ı 83/6340 

Ekli «Hac Seyahati ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine 
İlişkin Karar» ın 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve aynı Karara 8 E K Madde E k 
lenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 11/4/1983 tarihli 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı H M / 5 - 363 sayılı yazısı üzerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 
sayılı Kanunun birinci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/4/1983 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 

Kenan E V R E N 
Cumhurbaşkanı 

S. ULUSU 
Barbakan 

Z. BAYKARA Prof. Dr. i . ÖZTBAK M. ÖZGÜNEŞ Prof. Dr. M. N. OZDAŞ 

Devlet Bak. • Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

8. R. PASİN R. BAYAZIT 0. H. BAYÛLKEN S. ÇETİNER 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

1. TÜRKMEN A. B. KAFAOĞLU H. SAĞLAM Dr. T. ÖNALP 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakan ı Bayındırlık Bakanı 
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Hac Seyahati ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine 
İlişkin Karar'ın 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine ve Aynı Karara 

8 Ek Madde Eklenmesine Dair Karar 
Madde 1 — 26/4/1979 tarihli ve 7/17439 sayılı Kararname ile yürürlüğe ko

nulan Hac Seyahati tle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine İliş
kin Karar'ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 1 — Hac Seyahati ve Umre ziyareti İle İlgili işler Diyanet İşleri Baş
kanlığınca 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun'un 1 İnci maddesi uyarınca hazırlanan bu Karar esaslarına göre yürütülür. Hac 
ve Umre maksadı dışında Suudi Arabistan'a yapılacak seyahatler bu Karar hüküm
lerine tabi değildir. 

Madde 2 — 26/4/1979 tarihli ve 7/17439 sayılı Kararname eki Karara aşa
ğıdaki Ek Maddeler eklenmiştir. 

E K M A D D E 1 — Umre ziyareti ile ilgili İşlemler hakkında da 26/4/1979 ta
rihli ve 7/17439 Sayılı Kararnamenin eki Kararın 2, 4, 6 ve 8 inci maddeleri hüküm
leri aynen uygulanır. 

E K MADDE 2 — Diyanet İşleri Başkanlığı dışındaki gerçek ve tüzel kişi, 
kuruluş, şirket ve acentalar Umre seferleri düzenleyemezler, özel otomobilleri İle Umre 
ziyareti İçin Suudi Arabistan'a gidecekler de Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak 
düzenlemelere tabidirler. Minibüsten daha büyük özel araçlarla Umre seyahatine İzin 
verilmez. Minibüslere İse ancak bir aile taşımak şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca 
izin verilebilir. 

E K M A D D E 3 — Umre ziyareti ile İlgili Programlar Hac Komisyonunun gö
rüşü de alınarak Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit ve ilan olunur. 

B K M A D D E 4 — Daha önceki yıllarda hac maksadıyla Suudi Arabistan'a gi
denlere hac mevsiminde tekrar bu ülkeye gitmek üzere izin verilmez. (Ticaret ve İşçi 
vizesi ile gidenler bu hükmün dışındadır.) 

E K M A D D E 5 — Hac maksadıyla Suudi Arabistan'a gitmek üzere başvuran 
ve başvuru tarihinde 65 yaşını doldurmuş olanlar 11 merkezlerinde kurulacak ve en az 
3 mütehassıs hekimden oluşan «Hac Sağlık Kurulushdan, sağlık durumunun hac yol
culuğuna elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak zorundadırlar. 

Hac Sağlık Kurullarınca; 
a. Uzun, meşakkatli ve yorucu bir yolculuğa, sıcak iklim şartlarına ve hac 

menasiki ifa sırasında karşılaşılan izdiham ve zorluklara tahammül edemiyecek du
rumda olanlar, 

b. Yine sağlık durumunun elverişli olmaması, sakat olması ve çok yaşlı bu
lunması gibi sebeplerle sıcak İklimde bir İki saat yaya yürüyemiyecek durumda olan
lara, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4 

K. CAKTORK Prof. Dr. K. KILIÇTURÇAY Prof. Dr. A. BOZER Prof. Dr. M. AYSAN 

Ticaret Bakanı Sağ. va Sos. Yardım Bakanı GOmrOk va Takal Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT f. İLKEL 

Tarım v» Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi va Teknoloji Bakanı Enerji vs Tabii Kay. Bakanı 

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

Kültür va Turizm Bakara İmar ve İskân Bakanı Köy İçleri va Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
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c. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve bu sebeple bu uzun seyahatte sağlık du
rumları daha da tehlike arzedecek seklide bozulacak olanlara, 

bu seyahat için gerekli sağlık raporu verilmez. 
E K M A D D E 6 — Hac islerinin yurtiçinde ve dışında düzenli bir şekilde yürü

tülebilmesi için gerekli kararları almak, hac işlerinin genel gözetim ve denetimini 
yapmak üzere Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerinden 
oluşan Hac İşleri Yüksek Kurulu kurulur. Kurula Diyanet işleri Başkam (veya gö
revlendireceği bir Başkan yardımcısı) başkanlık eder. 

E K M A D D E 7.— Hac Komisyonu ve Hac işleri Yüksek Kurulu kararlarını 
uygulamak, bütün çalışmaların kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ve düzenli 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diya
net Vakfı yetkililerinden oluşan Yurtiçi ve Yurtdışı Hac Komiteleri kurulur. 

E K M A D D E 8 — Hac ve Umre İşlerinin yönetim, denetim ve harcama işleri 
İle Hac işleri Yüksek Kurulunun ve Yurtiçi ve Yurtdışı Hac Komitelerinin kuruluş 
ve çalışmaları yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 3 — Bu Karar hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

— , — • 

Atama Kararları 
Bayındırlık Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 83/63370 
1 — Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu ve + 200 ek göstergeli Teftiş Kurulu 

Başkanlığı Baş Müfettişliğine 1 nci Sınıf Müfettiş Ahmet Akdeniz'in 657 sayılı Kanu
nun değişik 68/A ve 76 nci maddeleri uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Bayındırlık Bakam yürütür. 
12/4/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B.  ULUSU Dr. T. ON ALP 
Başbakan Bayındırlık Bakam 

Ulaştırma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 83/88817 
1 — TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 İnci derece kad

rolu + 300 ek göstergeli Müesseseler Koordinasyon ve Fabrikalar Dairesi Başkanlı
ğına, aynı Daire Proje Müdürü Ozteldn Fenemen'ln, 

Açık bulunan 1 İnci derece kadrolu + 300 ek göstergeli Dış İlişkiler ve ida
ri işler Dairesi Başkanlığına, aynı Daire Başkan Yardımcısı Halil Ertan'ın, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/A ve 76 ıncı maddeleri 
İle 2477 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Ulaştırma Bakam yürütür. 
13/4/1983 

Kenaa E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

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

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa S 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 
SAYI: 1983/75 

20 Nisan 1983 Tarihinde Uygulanacaktı̂ , 
II Sayılı Liste (TL Olarak) 

Dövizin C i n s i Döviz Alış Döviz Satış E f e k t i f A l ı ş E f e k t i f Sa ş 

1 ABD doları 206,*0 210,53 206,*0 212,59 
184,6* 1 Avustralya doları 179,26 182,8* 170,30 
212,59 
184,6* 

1 Avusturya ş i l i n i 11,99 12,23 
85,9* 

11,99 12,35 
86.78 1 Batı Alınan markı 8*,25 

12,23 
85,9* 8*, 25 

12,35 
86.78 

1 Belçika frangı *,23 
23,7* 

*,31 4,02 
2 3 , 7 * 

4,36 
1 Danimarka kronu 

*,23 
23,7* 24,21 

4,02 
2 3 , 7 * 2*,*5 

1 Fransız frangı 28,08 28,6* 
76,31 

2 8 , 0 8 
7*, 8 1 

28 92 
1 Hollanda f l o r i n i 7*,8l 

28,6* 
76,31 

2 8 , 0 8 
7*, 8 1 77 05 

1 İsveç kronu 27,56 28,12 27.56 23. -59 
1 İsviçre frangı 100,27 102,27 1 0 0 , 2 7 :.03.28 

100 İtalyan l i r e t i 1*,15 
86^76 

1*,*3 13 ,** 1 * , 5 7 
100 Japon yeni 

1*,15 
86^76 88,*9 8 2 , 4 2 

158,51 
¿9 , 36 

1 Kanada doları 166,86 
708^06 

170,19 
8 2 , 4 2 

158,51 171 ,86 
1 Kuveyt dinarı 

166,86 
708^06 722,22 6 7 2 , 65 7 2 9 . W 

1 Norveç kronu 28>90 29, *7 ¿ 7 , 4 ; 2 9 7 6 
1 S t e r l i n 322,36 328,80 3 2 2 , 5 6 332 -03 
1 Suudi Arabistan r i y a l i 

1 ABD doları 

1 Avustralya doları 
1 Kuveyt dinarı 
1 S t e r l i n 

59,83 

ÇAP 

17, 
2, 

*8, 
8, 
7, 
2, 
7 , 
2, 

1*58, 
237, 

1, 
7, 
3, 
0, 
3, 
1. 

61,02 

HAZ KURLAR 

21*3 Avustu] 
**98 Batı A: 
79*3 Belçiki 
69*1 Danimaj 
350* Fransı; 
7589 Hollan< 
*891 İsveç 1 
058* İsviçn 
65 İtalyaı 
89 Japon ; 
23696 Kanada 
1418 Norveç 
**9? Suudi j 
8685 ABD do! 
*305 
5618 

5 6 , &3 

rya ş i l i n i 
Lman markı 
a frangı 
rka kronu 
z frangı 
ia f l o r i n i 
tronu 
s frangı 
1 l i r e t i 
/ e n i 
doları 
kronu 

drabistan r ı ? 
ları 

61,62 

a l i 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 5 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

P A Z A R L I K L A M E N K U L SATIŞI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılmakta olan Banker O. Faruk Sağlam'la ilişkisi bu

lunan Aysun Abayoğlu'na ait aşağıda evsafı ve miktarı ile satışa esas değerleri belir
tilen menkul mallar 2/5/1983 günü saat 14 -15 arasında ilk gün muhammen bedelin 
% 75 ine alıcı çıkmaması halinde ikinci satış 3/5/1983 günü saat 14 -15 arasında satışı 
Kurulumuzda yapılacaktır. 

Sözkonusu menkul mallar Emek Mah. 8. Cad. 18/1 deki adreste görülebilir. 

Satışla ilgili geniş bilgi ve şartname Kurulumuzdan temin edilebilir. 

Fiyatı 
Adet C i n s i TL. 

1 Açık kahverengi 6 M2 Samur halı (eski) 10.000,-
1 Yuvarlak yemek masası 8 sandalye 95.000,-
1 3 gözlü kütüphane 90.000,-
1 5 M 2 bordo renginde Samur halısı 15.000-

Oturma Odasında 
Zikzaklı kadife kaplı 7 kişilik L tipi koltuk 180.000,-

Misafir Odasında 
1 Yataklı Divan 18.000,-
1 4 M2 pelüş 15.000,-
1 Büyük Orta Sehpa 2.500,-

Yatak Odasında 
1 Yatak odası takımı, kardolap ve tuvalet masası ile 4 gözlü 

iki adet çekmece 275.000,-
1 4 Mî civarında hah 12.000,-

Mutfakta 
1 Arçelik marka 8,5 ayak buzdolabı 20.000,-
1 Demirdöküm fırın 25.000-
1 Servis arabası 7.000,-

765.500,— 
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Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 11 No. lu TASFİYE K U R U L U 
BAŞKANLIĞI'ndan bUdirilmiştir. 

PAZARLIKLA GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
1 — Tasfiye işlemleri Kurulumuzca sürdürülen aşağıda isimleri yazılı Ban

kerlerin gayrimenkulleri pazarlık yoluyla satılacaktır. 
A - Banker Müjde (Hanifi Arslan) 
Satılacak gayrimenkulun cinsi nitelikleri ve muhammen değeri: 
a) Ankara Merkez Sakarya Mahallesi 2504 Sıra No : 72 - 3/147 Kütük No. 2747 

ada 23 Parselde kayıtlı 525 m 2 miktarındaki arsanın kat irtifakı suretiyle bodrum 
kattaki 32/348 arsa paylı 25 No. lu hamamın 16/32 arsa payı (Hanifi Arslan hissesine 
düşen) 

b) Hamam, Talatpaş» Caddesi üzerinde olup, 146 Taj No. lu göreme hamamı
dır. Anılan hamamın Hanefi Arslan hissesine düşen kısmının değeri 12.500.000,— TL. 
dır. 

c) Anılan hamam üzerinde 7.500.000,— TL. değerinde l . derecede ipotek mev
cuttur. 

B - Banker Cemal Evcimen 
1 — a) Satılacak gayrimenkullerln cinsi nitelikleri ve muhammen değeri: 
Ankara Altındağ Aydınlıkevler Şehit Cemalettin Sokak 14920 pafta 2744 ada 

2. parselde kayıtlı 613 mî üzerinde bulunan kagir apartmanın ikinci katında 20/214 
arsa paylı arka cephe 9 No. lu antre, WC, banyo, mutfak, üç oda ve salondan olu
şan (mesken) taşınmaz. 

b) Sözkonusu taşınmaz Samsun yolunu gören 27 No. lu Apartmanın 9 No. lu 
Dairesi olup, bilirkişice saptanan değeri 3.000.000 TL. sidir. 

c) Anılan taşınmaz üzerinde 3. kişiler lehine herhangi ayni hak yoktur. 
2 — a) Ankara Merkez Bozkurt Mahallesinde kani 6 pafta 2636 ada 20 par

selde kayıtlı 408 m 2 miktarındaki arsanın 60/2772 arsa payına tekabül eden 22 kapı 
No. lu 5. kat 20 No. lu mesken, (bilirkişi incelemesine göre büro işyeri) antre, duş 
WC bir yerde, mutfak, hol ve üç odadan ibarettir. 

b) Anılan daire ön cephede olup bilirkişice tayin edilen muhammen bedel 
4.000.000 TL. tür. 

c) Anılan taşınmaz üzerinde 3. kişiler lehine herhangi bir ayni hak yoktur. 
2 — Satış Şartları .-
a) Satış peşin para ile olup, satış üzerinde kalan tarafından bedeli aynı gün 

ödenecektir. 
b) Satışa katılacaklar satıştan bir gün öncesine kadar muhammen bedelin 

% 10'u tutarındaki teminatı Kurulun göstereceği Banka hesabına yatıracaklar ve 
makbuzlarını Kurula ibraz edeceklerdir. 

c) Eakanlıklar Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu kurumlan temi
nat aranmaksızın satışa katılabilirler. 

d) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonra
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak 
üzere açık arttırma yapılacak satış en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. 

Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığım 
peşin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet Tahvili şeklinde ya-
tırmadıkça açık arttırma talepleri kabul edilmez. 

3. Satış Günü ve Yeri .-
a) Birinci satış 3 Mayıs 1983 Salı günü saat 10.00 da Gazi Mustafa Kemal 

Bulvarı No : 6 Kat : 4 de 11 No.lu Tasfiye Kurulunca yapılacaktır. 
Birinci satış gününde hiç alıcı çıkmaz veya muhammen bedelin % 75'ine alıcı 

çıkmazsa ikinci satış 11 Mayıs 1983 Çarşamba günü sabah saat 10.00'da aynı yerde 
yapüalacaktır. 
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4 — Satışla ilgili şartname Kurulumuzdan ücretsiz olarak temin edilebilir. 
5 — Satışa iştirak edecekler satış ilam ve satış şartnamesinde belirtilen hü

kümleri aynen kabul etmiş sayılırlar. 
İlan olunur. 

Bankerlik Tasfiye Kurullarının İğlerini Görmekle Görevli İstanbul 5. İcra Memur
luğundan : 

1983/3835 
Banker İlkay, İsmet Gültekin'e ait 67 67 19, 67 12 86 ve 67 69 76 telefonlarının 

intifa hakkı pazarlıkla İstanbul 5. İcra Memurluğunda satılacaktır. Satış tarihi 
4/5/1983 günü olup 67 67 19 nolu telefon saat 16.00 - 6.15 arasında, 67 12 86 nolu telefon 
saat 18.15 - 16.30 arasında ve 87 69 76 nolu telefon 16.30 - 16.45 arasında pazarlık 
sureti ile peşin para İle satılacaktır. Telefonların beheri tahmin kıymet 160.000 T L 
olup 3 adet telefonun ceman 480.000,— T L . dır. Satış bu değeri % 75 ten aşağı bir 
fiyatla yapılmıyacaktır. Satış yapılmasından sonraki 7 gün içinde satış bedelinin % 15 
ten aşağı olmamak üzere müşteri zuhur ettiği ve parayıda peşin yatırdığı takdirde 10 
gün içinde ikinci bir satış gününün tayin edileceğinin bu satış nedenile herhangi bir 
harç masraf ve aunmıyacağı İlan olunur. 

İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi (7) Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir. 

Bako Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A . Ş. nin tasfiyesine istanbul Asli
ye 2. Ticaret Mahkemesince 19/1/1983 tarih ve 1982/2987 sayı ile karar verilmiş olup, 
teşkil edilen 7 numaralı Tasfiye Kurulu Beşiktaş Cihannuma Mh. Hüsnü Savman Sok. 
No. 40/13 İstanbul adresindeki Bako Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A. Ş. nin 
genel merkezinde göreve başlamış bulunmaktadır. 

ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkında Kanun Hükmün
de Kararnameler ve görevli İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmış 
olan genel bildirideki esaslar dahilinde; 

1 — Bako Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A . Ş. den 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile eklenen E k madde 8 gereğince; 

a) Banka Mevduat Sertifikaları, Tahvil ve bunlara ait kuponlar dolayısıyle 
alacaklı olanlar, 

b) Saklanmak ' ""*'-' anılan bankerlere tevdi edilmiş olan mevduat sertifikası, 
tahvil ve bunlara ait kuponların sahipleri, 

c) Bedeli ödemiş ancak karşılığında mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara 
ait kuponları alamamış olanlar. 

d) Bakanlar Kurulunca alman muhafaza tedbiri karalından önce mevduat ser
tifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları ellerinden alınmak suretiyle anılan bankerlerle 
ilişkileri kesilerek kendilerine çek, kasa fişi veya benzeri belgeler verilmiş olanlar, 
ellerindeki belge asılları ve iki adet fotokopileri İle birlikte aşağıda belirtilen süre ve 
şartlarda kurulumuza bizzat başvuracaklardır. 

— Referans numarası BŞK 40.001 - 40.1000 arası olanlar ilan tarihinden itiba
rı ilk gün içerisinde, 

Referans numarası BŞK 40.1001 ve yukarısı olanlar ilan tarihinden itibaren 
üii". 10 gün içerisinde, 

— Reîpr ns vmarası KZT 33.001 - 33.1000 arası olanlar İlan tarihinden itiba
ren üçüncü 10 g . gerisinde, 

— Referans ı 'marası KZT 33.1001 ve yukarısı olanlar ilan tarihinden İtibaren 
dördüncü 10 ettn içe, de, 
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— Referans numarası B A K 20.001 ve yukarısı olanlar ilan tarihinden itibaren 
besinci 10 gün içerisinde; 

2 — Yukarıdakiler dışında alacaklı olanların ilân tarihinden itibaren 1 ayı aş
mamak üzere; 

— Soyadının ya da ticaret unvanının bas harfi (A) dan (L) ye kadar (L dahil) 
olanların ilan tarihinden İtibaren ilk 15 gün içerisinde. 

— Soyadının yada ticaret unvanının baş harfi (M) den (Z) ye kadar (Z dahil) 
olanların İkinci 15 gün içerisinde. 

a — İstanbul'da bulunanların, Beşiktaş Cihannuma Mah. Hüsnü Savman Sok. 
No : 40/13 İstanbul adresinde faaliyette bulunan (7) nolu Tasfiye Kuruluna alacak
larını yazdırmak üzere alacaklarına ait belge asılları ve 2 adet fotokopileri Ue birlikte 
başvurmaları, 

b — İstanbul dışında bulunanların da aynı belgelerle, bulundukları yerlerdeki 
tasfiye işleriyle görevli mahkemeye, bulunmadığı takdirde Asliye Hukuk Mahkemele
rine veya icra dairelerine başvurmaları, 

3 — Adı geçen bankere ve söz konusu Kanun Hükmündeki Kararnamelerde be
lirtilen ilgililerle borçlu olanlar ile bunların para, mal, hak ve menkul kıymetlerini 
ellerinde bulunduranların ve geçersiz tasarruflarından yararlanmış olanların beyanda 
bulunmak üzere ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (7) nolu Tasfiye Kurulu Baş
kanlığına başvurmaları, 

4 — Adı geçen bankerle İlgili tasfiye kararı şirket temsilcilerine verilmiş bulun
duğundan bizzat bankerlerin ve anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde sayılan di
ğer ilgililerin bu İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde kararnamenin 5. maddesinde 
ön görülen şekilde tasfiye kararı vermiş olan mahkemeye beyanda bulunmaları, 

ilan olunur. 

Üsküdar 1. İcra Memurluğundan: 

1983/84 
MENKUL- AÇIK ARTIRMA İLANI 

Ankara 11. No. lu Tasfiye Kurulunca satılmasına karar verilen ve satış İçin Da
iremize talimat verilerek 400.000,— T L muhammen kıymetinde bulunan Murat 124 
Marka 1976 Model 34 E 0654 plakalı hususi oto satılarak paraya çevrilecektir. 

1 — Artırma 4/5/1983 Çarşamba günü saat 12.00 -12.30 arasında Üsküdar 
Doğancılar Caddesi No : 167 Otopark Seçim adresinde yapılacaktır. Bu arttırmada 
talip çıkmadığı takdirde 2. nci arttırması 5/5/1983 Perşembe günü aynı saat ve aynı 
yerde yapılacaktır. Satış pazarlık usulü olup. muhammen bedelinin % 75 İnden aşa
ğı satış yapılamayacağı gibi satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün İçinde satış be
delinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha jrüksek bir bedel Ue teklifte bulu
nulduğu takdirde, İlk alıcı Ue sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 
10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok artı
ranın üzerinde bırakılır. Satış bedeli peşin para, banka teminat mektubu veyahut 
Devlet tahvili olarak kabul edilir. İhaleye İştirak edeceklerin belirtilen tarihlerde 
mahallinde görevU memura müracaatları ve 50 liralık P T T pulu gönderildiği takdirde 
isteyene şartname sureti gönderileceği ilan olunur. 

m 
Bursa 5. İcra Memurluğundan : 

1983/92 
Ankara 11 No. lu tasfiye kurulunca satışına karar verilen aşağıda cinsi, miktarı 

ve kıymetleri yazılı malların satışa çıkarılmasına karar verilmiştir. 
6/5/1983 Cuma günü saat 14.00 ten 14.15'e kadar Heykel karşısı Sönmez İş 

Sarayı Kat üç No. 238 de İhale ile açık arttırma yapılacaktır. O gün kıymetlerin % 75 
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İne İstekli (talip) bulmadığında, satıg erteleneceği ve istekli (talip) çıktığında ençok 
fiyat verene ihale ile satılacağı ve 7 gün içinde satıg bedelinin % 15 inden aşağı olma* 
mak üzere yüksek teklifte bulunulduğu taktirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunan
lar arasında onuncu günü 16/5/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatte en çok arttıra
nın üzerinde bırakılarak ihale edilecektir. Satış peşin para iledir. 

Satış şartnamesinin dosyadan görülebileceği gibi masraf verildiğinde isteyene 
örneğinin gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin 1983/93 talimat dosyasına 
başvurmaları ilan olunur. 
Muhammen 

kıymeti 
TL. Adeti Cinsi ve mahiyeti, önemli nitelikleri 

25.000 1 Tutkun Kardeşler yazılı çelik para kasası, 
90.000 1 Maa takım halinde ahşap ceviz kaplı yazıhane masası 2 etejerli 
75.000 1 Maa koltuk takımı 1 üçlü 2 tekli dönerli kadife 
12.000 1 Müdür tipi koltuk dönerli 
7.000 2 Sehpa ceviz kaplı metal ayaklı 
5.000 1 Fon kahve rengi maroken derili 

25.000 1 Çelik yazıhane masası formika polyester 
12.000 1 Koltuk takımı marüken derili 2 misafir döner 
1.000 1 Sehpa metal ayaklı formika polyester kaplı 

17.000 2 Kristal paşa bahçe avizebiri tekli diğeri üçlü 
40.000 1 31 M2 Samur Hah yeşil düz renkli 
2.000 1 Metal portmanto 6 askılı 

10.000 1 Çift kanatlı kadife perde 
4.000 1 Çift kanatlı düz tül perde 
5.000 1 Maa takım deri sumen takımı 

400 1 Cam sigara tablası 
40.000 1 Sabit dolap ve ağatan yapılma çamekan 5 bölme 2 si açık 3 ü 

kapalı plastik deri kaplı 
1.000 1 Üçlü korniş rayı 

Bursa 5. İcra Memurluğundan : 

1983/155 
İstanbul 6 nolu tasfiye kurulunca satışına karar verilen aşağıda cins ve miktarı 

ile kıymeti yazılı mallar satışa çıkarılmasına karar verilmiştir. 
6/5/1983 Cuma günü saat 13.00 ten 13.20 ye kadar Etbalık Kurumu karşısı Isa-

bey Köyü Yolu No. 212 de ihale ile arttırma yapılacaktır. O günü kıymetlerin % 75 ine 
istekli (talip) bulmadığında satış erteleneceği ve istekli (talip) çıktığında ençok fiyat 
verene ihale ile satılacağı ve satıştan itibaren 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden 
aşağı olmamak üzere yüksek teklifte bulunulduğu taktirde ilk alıcı ile sonradan teklif
te bulunanlar arasında onuncu günü 16/5/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatte bir 
defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılarak satışta ençok arttıranın üzerinde 
bırakılarak İhale edilecektir. Satış peşin para ile yapılacaktır. 

Satış şartnamesi dosyadan görülebileceği gibi masraf verildiğinde isteyene örne
ği gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin 1983/155 Talimat dosyasına başvur
maları il&n olunur. 

Muhammen kıymeti: 850.000,— TL. , Adedi: 1, Cinsi mahiyeti ve önemli nitelik
leri : 16 A C 931 plakalı Henchel marka 1962 model 6 F L 10131 F tipi ahşap karasörttlü 
10930 Kg. istiabi Motor No. M.A.N. 180751/154 dizel 3 dingilli faal. 
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Adana-K. Maraş-G. Antep-Adıyaman-Hatay-lçel İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 
2 No. lu Askeri Hakimliğinden : 

Anayasal düzeni değiştirmeye cebren teşebbüs, yasadışı Devrimci Tol Örgü-
tüne girmek, korku ve panik yaratacak şekilde meskûn mahalde silah ile ateş etmek 
vs. suçlardan sanıklar Mehmet Gül ve (8) arkadaşı haklarında Mahkememize kamu 
davası ağılmış olup, yapılan yargılama sonunda, sanık olup, Antakya İlçesi Armutlu 
Matı. Nüfusuna kayıtlı olup, halen aynı mahalle Güven Sokak No. 12 de oturur, Hasan 
ve Fatma oğlu 1959 D. lu İzzettin Azazi ve Adana İli Kozan İlçesi Hacıbeyli Köyü 
Kemalpaşa Man. nüfusuna kayıtlı olup halen Adana 111 Yavuzlar Mah. 463 Sokak No. 
5/1 de oturur, Mustafa ve Fatma oğlu 1962 D. lu Nebi öztürk haklarında Mahkeme» 
mizln 6/1/1983 gün ve 1980/470 esas ve 1983/11 karar sayılı İlâmı ile sanıklar hak
kında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Mahkememizin görevsizliğine dava dos
yasının Adana Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, kararı 
Komutanlıkça temyiz edilmiştir. 

Sanıklar İzzettin Azazi ve Nebi Oztürk'ün bütün aramalara rağmen buluna
madığı ve kendilerine tebligat yapılamadığı ve adresi meçhul kaldığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete ile Uânen tebliğine; 

İlânın Resmi Gazete'de yapıldıktan 15 gün sonra sanıklar hakkında verilen ka
rarın kesinleşeceği sanıklar İzzettin Azazi ve Nebi öztürk'e ilânen tebliğ olunur. 

6130 /1-1 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden -. 

1982/574 
Ankara-Akdere-Kırmızıtepe 19. Sokak No. 22 de İbrahim Yıldızer'e, 
Davacılar Hasan ve Rıza Şener vekili Av. Mahmut Atamer tarafından aleyhinize 

açılan meni müdahale davası nedeniyle adınıza İlânen tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş olup karar gereğince duruşma günü olan : 20/5/1983 günü saat : 9.30 da Mah
kemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir veküle temsil ettirmeniz gerektiği aksi 
halde müteakip duruşma günü İçin adınıza Uânen gıyap kararı çıkartılacağı hususu 
dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 

6299 /1-1 

Amasya Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden : 

Dosya No : 1980/458 
Davacılar: 1 — Zeynep Yorulmaz, 2 — Şaziye Sucu, 3 — Fahriye Savaş, 4 — 

Naciye Sucu, 5 — Nai l Sucu, 6 — Nebahat Sucu - Amasya. 
Veki l ler i : Av. Ünal İlıcak, Amasya Barosu avukatlarından. 
Davalılar l — Nüfus Müdürlüğü, Amasya, 2 — A l i Millicisi vs. Amasya. 
Dava: ölüm kaydının iptali ve gaiplik. 
Davacılar Zeynep Yorulmaz ve dava arkadaşları tarafından davalılar A l i 

Millicı ve arkadaşlarına karşı açılan ölüm kaydıran iptali ve gaiplik davasının ya
pılan açık yargılaması sırasında verilen' karar uyarınca gaibe ve gaib hakkında 
bilgisi olanlara ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmak'a ; 

Amasya İnsaniye Mah. sinden Muharrem oğlu, 1312 D. lu Hamdi Millici 'nin 
1915 yılında Zile harekatı nedeniyle askere gittiği, bu tarihten sonra ölüm ve sağ
lığı konusunda kendisinden bir haber alınmadığı anlaşıldığından, gaip hakkında 
bilgileri olanların l yıl süre içinde mahkemenin 1980/458 sayılı dosyasına bilgi ver
meleri; gaip sağ ise sağlık durumunu ve adresini bildirmesi gereği duyurulur. 

5709 
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Ankara Asliye İkinci Ticaret Hâkimliğinden: 

1982/732 
Davacı Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile davalılar AU Yazıcı ve arkadaş-

lan arasında görülmekte olan alacak davasının yargılamasında: 
Davalı Resul Sevinç adına çıkarılan dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya 

tebliğ edilememiş olup, zabıta marifetiyle yapılan tahkikattan davalının adresinin 
bulunamadığından davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen tebliğine karar ve
rilmiş olup, duruşma 3/6/1983 Cuma günü saat 9.30 a bırakılmıştır. 

Adı geçen davahmn yukanda yazılı duruşma gününde mahkemede hazır bulun-
malan veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde adlarına ilânen gıyap 
kararı çıkanlacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 6673 /1-1 

Burdur Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/17 
Burdur Gazi Caddesinde manifaturacı Hüseyin Düdük tarafından Konak Ma

hallesinden Nevruz Sümer aleyhine açılan İstirdat davasının yapılan açık duruşma
sında : 

Davalının bildirilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmlşse 
de adresten aynldığından bahisle davetiye bllâ tebliğ iade edilmiş olup başkaca açık 
adresi de tespit edilemediğinden tebligatın Resmi Gazete ile İlânen yapılmasına karar 
verilmiş olup, duruşmanın bırakıldığı 25/4/1983 günü saat : 9.00 da Mahkememizde 
hazır bulunması aksi halde duruşmanın HUMK. nunun 509 ve 510 ncu maddeleri ge
reğince gıyabında yürütüleceği davetiye ve gıyap karan yerine kaim olmak üzere Ha
nen tebliğ olunur. 6300/1-1 

Artırma, Eksiltme ve İhale ilânları 
Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müesseaemizce 1983 yılında iran'ın Tahran Şehrine kamyon İle 4.000.000 mt. 
(600 ton) mamul kumaş kapak zarfla teklif alınmak suretiyle naklettirilecektir. 

Bu işle İlgili şartname Müessesemiz İhracat Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Son teklif verme müddeti 25 Nisan 1983 günü mesai bitimine kadar olup, pos

tada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Müessesemiz 2490 saydı Kanuna tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta veya 

İşi dilediğine vermekte serbesttir. 6908 /1-1 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkan
lığından: 

1 — TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi (ELMS) En
düstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin İnşaat kısımları Bayındırlık Bakanlığı ve 
tiler Bankası 1983 yılı birim fiatlan üzerinden, İnşaat işleri dışında kalan teçhizat 
İşleri de teklif birim fiatına dayalı (sabit fiyatlarla) anahtar teslimi seklinde teklif 
alma ve kapalı zarf yöntemi ile yüklenici namı ve hesabına eksiltmeye çıkarılarak 
yaptırılacaktır. 

2 — İşin 1983 yılı fiatlanna göre tahmini bedeli; (28.000.000.—) liradır. 
3 — İşin geçici teminatı inşaat ve teçhizat için teklif edilen toplam bedelin 

en az % 2,5 udur. (Teminat mektupları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına 
olacaktır. Banka teminat mektupları tarih, sayı, imza sahiplerinin isimleri ve 
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kaşelerini kesin olarak içerecektir. Teminat mektuplarına opsiyon konmayacak
tır.) 

4 — Bu ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler, iha
leye girebilme şartlarını kapsayan Başvurma bildirisini, 21/4/1983 Perşembe günü 
saat 9.00'dan itibaren 26/4/1983 Sah günü saat 17.00'ye kadar TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü inşaat Dairesi Başkanlığı Gar/Ankara adresinden dilekçe ile müracaat 
ederek alacaklardır. 

5 — Yeterlik belgesi almak isteyen istekliler, Başvurma bildirisinde belirtilen 
bilgi ve belgeleri 6/5/1983 Cuma günü saat 17.00'e kadar aynı adrese yazı ekinde 
vereceklerdir. 

6 — Süresi İçinde yapılmayan, telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 
olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştirak uygun görülen yük
lenicilere, ihale günü ve dosya tetkik tarihinde belirtilmek suretiyle gerekli teb
ligat yapılacaktır. 

8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi. nedenlerini açıklamak zo
runluluğunda da değildir. 

ilgililere duyurulur. 8181/2-2 

Kaman Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan, Belediye Işhanı 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 46.000.000,— T L . sidir. 
3 — Eksiltme 26/4/1983 Sah günü saat 14.00 de Beledlye'de, Belediye En

cümen huzurunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltme özel, teknik şartnamesi ve evrakları belediyede görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1.400.000,— T L . lık geçici teminatım, 
b) 1983 yılı vizeli Ticaret Odası belgesini, teçhizat beyannamesini, 
c) E n az bu İşin keşif bedeli kadar B grubu müteahhitlik karnesi ile Belediye 

Fen İşleri Mühendisliğinden alacakları yeterlik belgesini zarfa koymaları gerekmek
tedir. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarım 26/4/1983 günü saat 13.30'da ihale komis
yonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

1 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 26/4/1983 günü saat 12.00 
ye kadardır. 

8 — 2490 sayılı Kanun gereğlndekl kesintiler müteahhlte aittir. Telgrafla mü
racaat Ue postadaki vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 

9 — Eksiltme hattı layiklni bulmadığı takdirde komisyon, ihaleyi yapıp yap
mamakta serbesttir. 5799 / 2-2 

e 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuzca; 
— 150.000 tona kadar Di Amonyum Fosfat gübresi mubayaa edilecektir. 
Son teklif verme müddeti 5 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 

olup, bu işe alt ticari ve teknik şartnameler Genel Müdürlüğümüz İle istanbul ve iz
mir Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir. Kurumumuz 2490 Sayılı Kanuna tabi 
olmadığından ihalenin tamamım veya bir kısmım iptal edip etmemekte ve dilediğine 
dilediği miktarda sipariş vermekte tamamen serbesttir. 

ilgililere duyurulur. 6105 / 2-2 
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Alanya Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Alanya Sulh Ceza Mahkemesinin müsadere kararı ile aşağıda cinsi yazılı 
araç 20/4/1983 tarihinde Cuma günü saat 10.00'da açık arttırma ile satılacaktır. 

1 — 1967 model 01 DN 558 plakalı Skoda olup 157.000,— lira muhammen be
dellidir. 

2 — Geçici teminatı 12.000,— lira olup iştirakçilerin satış günü saat 10'a kadar 
teminatlarını yatırmaları. 

3 — Aracın alım ve satımından doğan vergi ve resimler ile ilân masrafları 
alıcıya ait olup araç bedeli ile birlikte tahsil olunur. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte Alanya Orman İşletme Müdürlüğündeki 
Komisyona müracaatları üân olunur. 6288 / 1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Okmeydanı Hastanesinin ihtiyacı için 
1 Adet Her Seviyede Radyasyon Ölçme ve Kontrol Cihaza ile, 
1 Adet Otomatik Numune değiştirici, Gama Sayıcısı (RIA tahlillerinin yapıl

ması için) 
Teklif alma usulü ile satnı alınacak tır. 
2 — İhaleye İştirak etmek isteyen firmaların İdari Şartname esasları dahilin

de hazırlıyacaklan teklif mektuplarını en geç 4/5/1983 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Müdürlüğümüze verme
leri veya aynı gün ve saatte bulundurmak üzere posta ile göndermeleri gerekir. 

3 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Bu işe ait İdari ve Teknik Şartname I No. lu Satınalma Komisyonumuzda 

mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Kurumumuz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5910 / 1-1 

İstanbul Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı aşağıda cins ve miktarları belir
tilen Enjektörler teklif alma usulü İle satın alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek istlyen firmaların idari şartname esasları dahilinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarının ve numunelerin engeç 11/5/1983 Çarşamba günü 
mesai saati sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Müdürlüğü
müze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurmak üzere posta İle göndermeleri 
gerekir. 

3 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Bu İşe alt idari şartname 1 No. lu Satınalma Komisyonumuzda mesai saat

leri dahilinde görülebilir. 
5 — Kurumumuz Arttırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya düedlğine yapmakta serbesttir . 
20.000 Adet Enjektör Rekor Tipi 2 cc. lik 
25.000 Adet Enjektör Rekor Tipi 5 cc. İlk 
25.000 Adet Enjektör Rekor Tipi 10 cc İlk 
8.000 Adet Enjektör Rekor Tipi 20 cc. lik 

100 Adet Enjektör Rekor Tipi Luverlok başlıklı 5 cc. lik 
50 Adet Enjektör Rekor Tipi Luverlok başlıklı 10 cc. lik 
50 Adet Enjektör Rekor Tipi Luverlok başlıklı 20 cc. lik 

500 Adet Şırınga Tüberkülin Aesc. SF. 21 benzeri 
1.500 Adet Şırınga Ensülin Aesc. SF. 81 benzeri 5885 / 2-2 
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Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

MUHTELİF MALZEME S ATIN ALINACAKTIR 
Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme; 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak iha

lenin en son teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

İ H A L E Bedeli 
Malzemenin Cinsi Dosya No. Kalem Tarihi Saati TL. 

1 - Muhtelif cıvata, somun, 
rondela, pim, vida ve 
perçin 19-ELİSAY/83-1012 218 3/5/1983 15.00 500 

2 - Muhtelif çivi, tel, 
elek teli 13-ELİSAY/83-1016 28 4/5/1983 15.00 500 

3 - Muhtelif boru irtibat 
parçaları (Nipel, dir-
rek, rekor, redüksyon) 
(Manşon) 15-ELİSAY/83-1015 29 5/5/1983 15.00 500 

2 — Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak 
engeç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisine verilmiş olacak
tır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat 15.30'da Müessesemiz 
Satmalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

4 — Konu ile ilgili şartnameler; 
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığından, 
b) İstanbul'da TKİ Satmalma Müdürlüğünden (Odakule Işhanı Kat: 12 Bey

oğlu) 
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Erzene Mahallesi 78. Sok. 

N o : 3 Bornova) 
Dilekçe ve 500'er TL. karşılığında temin edilebilir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
8 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 

5886 2-2 
1 m 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi Müdürlüğün
den : 

1 — Müessesemiz Bekçi Teşkilatına verilmek üzere 4 kalem Giyim eşyası ka
palı teklif alma usulü ile satınalınacaktır. 

2 — Bu İşe ait kapalı teklif mektupları en geç 4/5/1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine vermesi gerekmektedir. 

3 — Bu işe ait geçici teminat ihale tutarının % 4'ü nlsbetüıdedir. 
4 — Bu işe ait şartname; 
a) Ankara'da (Çankırı Caddesi No : 57 Dışkapı/Ankara) Demir ve Çelik İş

letmeleri Genel Müdürlüğünde. 
b) İstanbul'da (Yalı Köşkü Caddesi Yalı Köşkü İş Hanı Kat 4 - 6 SirKeci/ls-

tanbul) Demir ve Çelik İşletmeleri Mümessillik Müdürlüğünde. 
c) İstanbul, Ankara, Kayseri ve Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlıkla

rında. 
d) Müessesemizde görülebilir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdlr. 
İlan olunur. 5909 / l - l 
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Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — 26 kalem muhtelif Teflon malzeme, 1601 sayılı Yasa'ya güre satın alına
caktır. 

2 — Şartnameler ve malzeme listesi KtBM. Satınalma Komisyonundan alına
bilir. 

S — Tahmini bedeli 20.479.500,— T L . olup, kafi teminaıt L299.850,-— T L dır. 
4'— Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler ile faali

yet belgesi, kaf i teminat makbuzu veya limit dahili banka kat'l teminat mektubu 
en geç 5 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Komisyon Sekreterliğine tes
lim edilecektir. 

5 — Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6103/2-2 

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — 2 adet elektrikli Caraskal (Monoray Vinç) satın alınması ihalesi 6/5/1983 
günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

2 — İhale, Eskişehir Yolu 12 Km. Lodumlu Mevkii Genel Müdürlük binasının 
semin katında olacaktır. 

3 — Muhammen bedel: 750.000,1— T L . 
4 — Geçici Teminat: 33.750,— T L . 
5 — İsteklilerin geçici nakit teminatlarım ve limit içi teminat mektuplarım 

fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuz İle 1983 yılı tasdikli Ticaret 
Odası Belgesini, şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra fa
aliyette olduğunu gösteren belgeyi İhale komisyonuna İbraz etmeleri gerekmektedir. 

6 — İhale dosyası Eskişehir Yolu 12 Km. Lodumlu MevkU Makina ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı, İkmal Müdürlüğü İhale Şefliğinde görülebilir. 

7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare, İhaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
İlan olunur. 6106 / 2-2 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu 
Başkanlığından : 

35500 M> AHŞAP TRAVERS K A R A V E DENİZ Y O L U Y L A 
TAŞi'l'l'JLKİLACAKTlli 

1 — Muhtelif Orman İşletme saha ve depolarında teslim alınacak olan yuka
rıda miktarı yazılı orman emvalinin denizyolu ile Derince, Karayolu ile doğrudan doğ
ruya Derince ve Kaklık'taki Travers Enjekte Fabrikaları sahalarına nakli işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme, Ankara TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi 
Başkanlığında toplanacak Komisyonumuzda 13 Mayıs 1983 Cuma günü saat 15.00 de 
yapılacağından tekliflerin en geç bugün ve saate kadar Komisyonumuza verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'u oranında olup, şartnameler 
Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci veznelerinden 2000,— TL . mukabilinde te
min edilebilir. 

4 — Teklif zarfı üzerine teklifin hangi İşe ait olduğu yazılacaktır. 
5 — T C D D ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği 

talibe yapmakta tamamen serbesttir. 6107 / 2-2 
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Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 

72 TEMİNATLAR G E N E L YEKÛNU 

Parti M İ K T A R I Muh. Bed Tem. Tutan 
adedi Cins ve nev'l Adet M» Dm 1 T L . TL. 

2 1. Sn. 'Kayın Parke 69112 802.24 1.700 62.100 
2 2. Sn. Kayın Parke 62780 728.16 1.500 61.300 
1 4. Sn. Kayın Parke 27392 286.84 1.100 16.400 
1 3. Sn. Meşe Parke 37048 402.28 1.375 25.900 
2 4. Sn. Meşe Parke 85044 881.34 1.025 43.800 
1 3. Sn. KB. Çam Kereste 2229 26.616 21.500 26 700 
1 4. Sn. NB. Çam Kereste 647 23.208 1&50Ö 21.000 
2 4. Sn. KB. Çam Kereste 4563 33.235 15.000 27.300 
1 Std. Dışı NB. Meşe Kereste 661 25.489 8.500 12.100 
1 Std. Dışı KB. Meşe Kereste 883 19.837 8.000 9.200 
1 Std. Dışı ÇKB. Meşe Kereste — 30.150 7.50O 12.600 
6 3. Sn. NB. Y. Alınmamış Meşe Ker. 3254 171.765 32.600 243.400 
1 3. ân. K B Y. Alınmamış Meşe Ker. 635 13.305 25.150 17.200 
6 4. S. NB. Y. Alınmmaış Meşe Ker. 2933 156.143 17.700 133.300 
2 4. Sn. K B . Y. Alınmamış Meşe Ker. 2025 48.572 13.250 33.000 
3 4. Sn. NB. Y. Alınmış Meşe Ker. 758 51.599 19.100 50.800 
1 Std. Dışı NB. Kayın Kereste 663 25.483 11.000 15.000 
1 Std. Dışı KB. Kayın Kereste 1054 21.892 10.500 12.800 
2 Std. Dışı ÇKB. Kayın Kereste — 46.307 10.000 25.200 
1 1. Sn. NB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 868 10.852 41.000 21.600 
1 2. Sn. NB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 1102 12.936 34.350 21.600 

12 3. Sn. NB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 8025 312.599 29.200 410.200 
4 3. Sn. KB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 5775 85.375 2L850 89.800 
8 4. Sn. NB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 4097 202.042 23.700 221.900 
2 4. Sn. KB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 2375 56.571 16.400 44.700 
1 3. Sn. NB. Y. Alınmış Kay. Ker. 334 22.036 30.100 30.300 
6 4. Sn. NB. Y. Alınmış Kayın Ker. 1997 138.415 25.100 161.900 

8 P A R K E L E R YEKÛNU 281376 3100.86 199.500 

64 K E R E S T E L E R YEKÛNU 44878 1534.427 1.641.600 

1.841.100 

1 — Yukarıda cins ve nevl'lerl yazılı 72 parti orman emvali, hizalarında yazılı 
muhammen bedeller üzerinden acık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — ihale, 27/4/1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Fabrikamız İhale salonun
da toplanacak komisyon huzurunda yapılacak olup, keresteler ve parkeler % 25 i 
peşin, % 75 i altı ay vadeli, limitli müddetsiz banka mektubu karşılığında satılacaktır. 

3 — Teminatlar satış günü saat 13.30 a kadar Müdürlüğümüz veznesine yatı
rılacaktır. 

4 — Satışla ilgili vergi ve resimler; % 03 Karar Plu, % 3 Vilayet Hissesi, % 3 
Bakanlık Fonu, % 2 dellallye ve ayrıca parkelerden % 8 gider vergisi akasma, ilan 
masrafları fabrikamıza aittir. 

5 — Bu satışla ilgili şartname ve ebat listeleri Orüs Genel Müdürlüğü, Bolu, 
istanbul ve Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlüklerinde, emvaller ise Fabrikamız 
istif yerinde görülebilir. 

« — Dileyen her Türk Vatandaşı İhalemize İştirak edebilir. 
Han olunur. 5884 / 2-2 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü Trab
zon DSİ XXH. Bölge Müdürlüğünden : 

Bölgemiz 1983 Yılı Yatırım Programında bulunan aşağıda beyanı yapılan 
«.Torul ve Kürtün Barajları Yaklaşım Yolu DX Kısmı ve Uluköy Bağlantısı Emanet 
İnşaatı Sanat yapıları» ve Torul ve Kürtün Barajları Yaklaşım Yolu H. Kısım Ema
net İnşaatı Sanat Yapıları» işleri 6200 Sayılı Kanunun 34. maddesi esaslarına göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme aşağıda belirtilen gün ve 
saatte Trabzon Yalıncak Köyündeki DSİ XXTX Bölge Müdürlüğü binasında toplana-
oak emanet Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme dosyası dokü
manları anılan Bölge Müdürlüğünün Proje ve İnşaat Fen Heyeti Müdürlüğünde istek-
Ulerlnce tetkik edilebilecektir. 

İşin Adı 

I - Torul ve Kürtün Baraj
ları Yak. Yolu m. Kıs. 
ve Uluköy Bağ. Emanet 
İnşaatın Sanat yapıları 

İşin 
K. Bedeli G. Temi. 

T L . T L . 

Müracaatın 
Son İ H A L E N İ N 

Tarihi Saati Tarihi Saati 

19.000.000 583.750 29/4/1983 17.30 4/5/1983 10.00 

n - Torul ve Kürtün Baraj
ları Yak. Yolu n . Kıs. 
Emanet İnş. Sanat yap. 20.500.000 628.750 29/4/1983 18.30 4/5/1983 14.00 

İSTEKLİLERİN 

1 — Dilekçelerine ekliyecekleri Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az (C) 
grubundan İşin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslım, en az bir defada 
10.000-000,— TL'hk işin bitirildiğine dair iş bitirme belgesini, 

2 — 1983 Yüı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
Şirket İse; 

a) Şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir vesikayı, 
(Bunun davet tarihinden sonraki bir tarihli olması şarttır.) 

b) Şirketin Sirküleri veya Şirket namına teklifde bulunacak kimselerin bu 
Şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesini, 

3 — MaMna ve Teçhizat bildirisini, Bu işte kullanılmak üzere 2 adet 365 
c.f.m'lik kompresör, 1 adet l,5Yd 3 lük yükleyici, 5 adet 10 tonluk kamyon ve yeterli 
miktarda betoniyer ve vibratörün istekliye alt olduğunu kanıtlayan belgeler veya 
kiralayacak İse kiraya veren şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taah
hütname ile makina ve teçhizatın kiraya verene ait olduğunu kanıtlayan belgeler ve 
isin başlangıcından İş bitimine kadar şantiyede hazır bulundurulacağına dair uygun 
olarak tanzim edilmiş taahhütnameyi, 

4 — Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaatın son günü mesai saati 
bitimine kadar Emanet Komisyonuna başvurmaları ve eksiltmeye girebilmek için 
3/5/1983 günü mesai saatleri içinde İştirak belgesi almaları, 

5 — Yukarıda yazılı geçici teminatı Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlık 
Müdürlüğüne işin adına yatırarak usulüne uygun olarak hazırlayacakları eksütme 
sarflarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar Emanet Komisyonu Başkanlığına 
alındı karşılığında vermelerinin gerekli olduğu ilan olunur. 

N o t : Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5862 / 2-2 
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TCDD İşletmesi Merkez Abm Satım ve İhale Komisyonu Baükanlığından : 

Muhtelif Taşocağından 5 Yıl Süreli Toplam 3t.438.000 m» Konkasör Balastı 
Hazırlatılacaktır. 

1 — İşletmemiz ihtiyacı bulunan yukarıda miktarı yazılı konkasör balastının 
al 647.000 ms'ü 1983 yılında, 
b) 692.000 ms'ü 1984 yılında, 
c) 698.000 ms'ü 1985 yılında, 
d) 698.000 ms'ü 1986 yılında, 
e) 703.000 ms'ü 1987 yılında, 
Hazırlatılacaktır. 
2 — Sözkonusu balastların hangi taş ocaklarından ne miktarda hazırlatılacağı 

şartnamede belirtilmiştir. 
3 — Bu işe ait şartnameler işletmemizin Ankara'da Genel Müdürlük Merkez 

veznesinden, İstanbul'da Sirkeci, İzmir'de Alsancak, Sivas, Malatya ve Adana'da bu
lunan TCDD İşletme Başmüdürlüğü veznelerinden 5.000,— T L . bedelle satışa çıka
rılmıştır. 

4 — Şartnamesine göre hazırlanacak tekliflerin engeç 28 Nisan 1983 Perşembe 
günü saat 15.00'e kadar Genel Müdürlük, Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonu
muzda bulunacak şekilde gönderilmiş veya Komisyonumuza elden teslim edilmiş olması 
şarttır. 

5 — IştirakçUer teklifleriyle birlikte teklif edecekleri toplam bedelin % 2,5'u 
nlsbetlnde geçici teminat vereceklerdir. 

6 — Balastlara ait muhammen bedelin hesaplanmasında Bayındırlık Bakanlı
ğınca her yıl tesblt edilecek birim fiyatlar esas alınacaktır. Bu nedenle iştirakçiler her 
yıla alt muhammen bedelden % .... nlsbetlnde İndirim yapmak suretiyle ve yıllara göre 
indirim % si farklı olmamak kaydı İle 5 yıl için teklifte bulunacaklardır. Bayındırlık 
Bakanlığınca tesblt edilmiş bulunan 1983 yılına ait muhammen bedel; konkasörün 
yükleniciye alt obuası halinde 1.327,— T L . / M 3 konkasörün TCDD'ye ait olması halinde 
ise 1.084,— TL.Midür. (Şartname eki Üstelerde taşocaklarının hangilerinde TCDD'ye 
ait konkasör olduğu belirtilmiştir.) İştirakçiler 5 yıl için istenen geçici teminat mik
tarım hesaplarken 1983 yılı muhammen bedelini esas alacaklardır. Ayrıca 1983 yılına 
alt İhale bedeli, bu maddede kayıtlı muhammen bedel üzerinden yapılacak % nisbe-
tlndekl indirime göre hesap edilecek ve bulunacak bedel sabit olacaktır. 

7 — % olarak tenzil teklifinde bulunmıyan iştirakçilerin teklifleri geçersiz 
sayılacaktır. 

8 — Şartname eki listelerde mıntıka ve miktarları belirtilen ocakların tamamına 
ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi tek bir ocağa da 5 yıl süreli teklif verilebilir. 

İhaleyi müteakip her ocakta hazırlanacak balast için ayrı ayrı sözleşme İmza
lanacaktır. 

9 — Yalnız 1983 yılına ait olmak üzere, 1983 yılı için taahhüt edilen balast 
miktarının % 40'ı Temmuz 1983 ayı sonuna kadar, % 40'ı Eylül 1983 ayı sonuna kadar, 
geriye kalan % 20 balast İse Ekim 1983 ayı sonuna kadar TCDD'ye teslim edilecektir. 

Diğer yıllara alt teslimatlar İse, Balast sözleşmesinin 8. maddesinin (b) fık
rasında belirtildiği şekilde olacaktır. 

10 — Sözleşmenin imzası esnasında teklif edilen 5 yıllık ihtiyacın % 5'1 nlsbe
tlnde kesin teminat alınacak ve bu teminat son yıla ait taahhüdün tamamlanmasını 
müteakip geri verilecektir. 

11 — TCDD 2490 sayıh Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 
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Serik Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: % 7,5 
— Muh. Bed. Geç. Tem. 

Bölgesi Deposu Emvalin Cins ve Nev'i P- Adedi Adet M 8 . D M 3 . TL. T L 

Gebiz Gebiz 3. S. N. B. Çz. Tomruk 6 513 120.198 9.700 92.000 
Serik Alacaml 3. S. N. B. Çz. Tomruk 1 247 38.700 0.700 29.000 
Gebiz Gebiz 3. S. K. B. Çz. Tomruk 5 062 110.277 7.200 61.000 
Akbaş Kısık 3. S. K. B. Çz. Tomruk 2 414 154.884 7.200 85.000 
Gebiz Gebiz Çz. Sanayi Odunu 13 5659 408.265 5.500 174.000 
Serik Alacami Çz. Sanayi Odunu 22 6438 317.053 5.500 142.000 
Gebiz Gebiz Kızılağaç Yarma San. Od. Çınar 1 16.000 Ster 5.000 6.000 
Serik Alacami (Or. içi) Çz. Lif - Yonga 7 223.000 Ster 2.500 45.000 
Serik Kumköy (Or. içi) Çz. Li f - Yonga 2 60.000 Ster 2.500 12.000 

T O P L A M 59 13933 1147.377 M * 646.000 
299.000 Ster 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 28/4/1983 Perşembe günü saat 14.00 de Gebiz Belediyesi satış salonunda topla
nacak Komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. Emvaller 1983 yılı üretimi olup, satış 15/C model şartnameye göre 
% 50 bedeli ve vergileri peşin, bakiyesi kat ' i ve müddetsdz Banka teminat mektubu karşılığı 6 ay vadeli olacaktır. 

2 — Sanayi odunlarına 15/C model şartnamenin 4 ncü maddesindeki hususlar ve Lif-yonga satışlarına da 171/A-2 sayılı teb
liğ ekindeki 34 nolu model şartnamenin 3 ncü maddesindeki nitelikleri taşıyanlar iştirak edebilir. 

3 — Abaların % 7,5 geçici teminatlarım ihale saatinden evvel yatırmaları, Banka teminat mektubu vereceklerin mektup
larına İşletme adım ve pey sürecekleri parti numaralarını belirtmelerini, mektubun kat'i ve müddetsiz olması şarttır. 

4 — Satışa ait ilân Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ve İşletmemiz Muhasebesinde görülebi
lir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları İlan olunur. 
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Fethiye Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Deposunun 
Adı Yol durumu Cins nev'i boy ve sınıfı 

Parti 
adedi 

M i k t a r ı 
Adet M -

Muh. bedeli 
L ira 

% 7,6 Tem. 
U r a K r . 

M . Alanı Asvalt III. S. Nb. Çz. Tomruk 2 240 56.851 9.300 — 39.653,— 
» » III. S. Kb. Çz. Tomruk 26 3907 681.924 6.900,— 352.894,— 
» Çz. Sanayi Odunu 38 22036 1117.028 5.100,— 427.964,— 

D. Başı > II. S. Kb. Çz. Tomruk 3 96 26.444 10.800,— 21.420,— 
» > III. S. Kb. Çz. Tomruk 22 2796 430.397 6.900 — 222.732,— 
» > Çz. Sanayi Odunu 15 4596 373.602 5.100,— 142.901,— 

Göcek > III. S. Kb. Çz. Tomruk 12 2411 448.457 6.900.— 232.080,— 
» • Çz. Sanayi Odunu 1 0 9182 2A3.976 5.100,— 112.447,— 

D. Başı Çz. Sanayi Odunu 1 248 29.538 3.200,— 7.089,— 
Aksazlar » III. S. Nb. Sed. Tomruk 5 507 102.760 7.600,— 53 573,— 

» • III S. Kb. Sed. Tomruk 3 400 87.988 6.000,— 39.594,— 
» Sedir Sanayi Odunu 1 348 38.553 3.500,— 10 120,— 

» » Sedir Tel Direk 4 30 10.003 10.764, 16.704,— 9.451,— 
M . Alanı > III. S. Nb. Çz. Tomruk 3 574 92.775 5.190, 6.000,— 35.285,— 

» > III. S. Kb. Çz. Tomruk 3 1186 198.169 3.600. 4.500 — 57.052,— 
» Çk. Sanayi Odunu 2 997 164.441 3.200,— 39.466,— 
» » Çz. Sanayi Odunu 4 3639 267.822 3.200,— 64.277 — 

Güneydağ » Buhur 2 — 500 Kg. 60,— 250,— 
Muhtelif Orman içi Lıf - Yonga 6 — 1092 Ster 2.300,— 188.371,— 
arpacık » II. S. Nb. Çz. Sırık 1 — 8 Ster 2.600,— 1.560,— 
Üzümlü II. S. Nb. Okalüptüssırık 

YEKÛN 

1 

164 53193 

28 Ster 

4420.728 

2.600,— 5.460,— 

2.070.634.— 
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 164 parti çeşitli cins orman ürünlerinin (2 parti buhur, 

6 parti lif-yonga, 2 parti sırık) % 50'si ile % 16 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak 
üzere Ek No : 1 model şartname uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 
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2 — Açık artırma 29/4/1983 tarihine raslayan Cuma günü saat 10.00 da işletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü, Köyceğiz, 
Marmaris, Yılanlı, Aydın, Muğla, Nazilli , Kavaklıdere, Milas, Yatağan Orman İşletme Müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarım işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve satış 
tarihini bildirmelerini ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları garttır. 

6286/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğünden: 
İZMİR 

Sıra I. Keşif Bed. Geçici Tem. Son müra E k s i l t m e n i n 
No. Yapılacak işin cinsi Lira K r . L i ra Kr . caat günü Tarihi Saati 

1 — (Akhisar - Sındırgı) Ayr. - Gördes - (Borlu - Demirci) Ayr. 
yolu elek besleme, elek, filler, alt temel ve mıcır nakli 
(0 + 000-84 + 000) Km. 72.581.562,70 1.451.632 26/4A983 29/4/1983 11.30 

2 — Kiraz - (Alaşehir - Sarıgöl) Ayr. Köprü yaklaşım imlası ve 
alt temel malzemesi nakli (0 + 000 - 69 + 000) Km. 16.188.130,50 323.763 26/4/1983 29/4/1983 15.30 

3 — (ödemiş - Kiraz) Ayr. - Beydağ yolu Küçük Menderes Köp
rüsü yaklaşım imlası ve tahkimat (10 + 000) Km. 5.881.511,30 117.630 27/4/1983 2/5/1983 11.00 

4 — Incirliova - Tire yolu temel malzemesi nakli (2+000-
11 + 000) Km. 5.621.655,— 112.433 27/4/1983 2/5/1983 15.00 

6 — (Akhisar - Sındırgı) Ayr. - Gördes - (Borlu - Demirci) Ayr. 
sanat yapılan işleri (0 + 000 - 83 + 000) Km. 7.171.441,10 143.429 28/4/1983 3/5/1983 11.00 

1 — Yukarıda nitelikleri, yazılı işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşaron usulü ile kapalı zarf içinde teklif almak 
suretiyle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 — Yeterlik belgesi alınması için gerekli koşullar ve belgeler. 
2.1 — Emanet İnşaat Komisyonuna başvurma dilekçesi. 
2.2 — Benzeri özellikte 1. keşif bedelinin yansı kadar Resmi Dairelerden alınmış İş Bitirme Belgesi veya 1. keşif bedeli kadar 

1. iş için (B) grubu diğer işler için (C) grubu müteahhit karnesinin aslı veya onanmış sureti. 
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2.3 — Tapı araçları bildirisi (Ana inşaat makinalarınm müteahhide ait olması ve makinaların, kendisine ait olduğunu tevsik eden 
amortisman defterinin noter tasdikli suretlerinin bUdiriye eklenmesi şarttır. Bu makinalarm halen bulundukları yerlerin adresleri açık 
ve kesin olarak büdiride gösterilecektir. 

2.4 — Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durumu bildirisi. 
2.5 — Sözleşmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka teminat mektubu. 
2.6 — İsteklilerin bu işlerde çalıştıracağı teknik personele ait «Teknik Personel bildirisi) 
2.7 — Dilekçenin veriliş tarihinde İsteklinin elinde bulunan işleri açıklayan Taahhüt bildirisi. 
2.8 — İşyeri görme belgesi: 1. ve 5. işler için (Akhisar - Sındırgı) Ayr. - Gördes - (Borlu - Demirci) Ayr. yolu şantiyesinden, 2 ve 

3. isler için ödemiş Şubesinden 4. iş için Incirliova bakunevinden alınacak Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır. 
2.9 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde İmza sirküleri, şirket olması halinde şirket sirküleri (Aslı veya noter tasdikli 

sureti) 
Yukarıda (2.1), (2.4), (2.6), (2.7) de belirtilenlerin bizzat İstekli tarafından imzalanması şarttır. Bü bildiriler vekaleten imza 

edilmiş olursa kabul edilmez. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Bakım Şefliğinde mesai saatleri içinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde Bakım Emanet İnşaat Komisyonunca 

yapüacaktır. 
EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN : 
Kapalı zarf içindeki teklif mektubunu ayrıca bir zarf içine yerleştireceklerdir. Dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler şun

lardır. 
5.1 — Yeterlik belgesi, 
5.2 — Gerekiyorsa veKaletname. 
5.3 — Ticaret veya Sanayi odası faaliyet belgesi (1983 onayh) 
5.4 — Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu 
5.5 — İmza sirküleri veya şirket sirküleri (Aslı veya noter tasdikli sureti) 
5.6 — İstekliler bu işe ilişkin teklif mektuplarım idarenin özel taşaron teklif ve taahhüt mektubunu kullanarak düzenleyip ve 

50,— TL. lık pul yapıştırıp, imzalıyarak kapalı bir zarfa yerleştireceklerdir. 
5.7 — İkinci zarf (Dış zarf) içine yukarıda İstenen belgeler istekli tarafından konulup, mühürlendikten sonra bu dış zarfın üze

rine yalnız teklif mektubunun hangi işe olduğu yazılacak ve eksiltme saatinden bir saat önce emanet inşaat komisyonu başkanlığına 
verilecektir. 

5.8 — Emanet İnşaat komisyonuna verilen teklif zarfı geri alınmaz. 
Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiytt ilân olunur. 0904 /1-1 
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Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü YSE XI. Bölge Müdürlüğünden - Elazığ 

Keş. Bedeli Geç. Temin. Son İhale 
S. No. İşin Adı Lira Kr . Lira Kr . Mür. Tarihi Tarihi Saati 

1 Elazığ - Merkez 3. Grup San. Yap. 10.300.000 — 309.000,— 5/5/1983 9/5/1983 10.00 
2 Tunceli - Nazimiye - Büyükyurt Geliş - Beytaşı Grup 

San. Yap. 9.510.000,— 285.300,— 5/5/1983 9/3/1983 11.45 
3 Tunceli - Nazimiye - Sep - Günlüce Çevrecik Grup San. 

Yap. 7.920.000,— 237.600,— 5/5/1983 9/5/1983 15.00 
4 Tunceli - Nazimiye - Güzelpınar Ballıca Grup San. Yap. 7.920.000 — 237.600,— 5/5/1983 10/5/1983 10.00 
5 Tunceli - Nazimiye - Sarıyayla Yaylacık Grup Sanat Yap. 10.650.000,— 319.500 — 5/5/1983 10/5/1983 11.45 

1 — Yukarıda beyanı yapılan, yerleri, 1. keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale günleri ve saatleri yazılı işler YSE XI. Bölge 
Müdürlüğü Köyyolları Şefliğinde 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleleri yapılacaktır. 

2 — Talipliler işe ait ihale dosyalarını hergün mesai saatleri dahilinde YSE XI. Bölge Müdürlüğünde ve YSE Genel Mü
dürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığında görebilirler. 

3 — Bu işlerin yukarıda miktarı yazılı geçici teminatları Elazığ Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak
tır. Banka mektubu olduğunda limit dahili olması şarttır. 

4 — İhaleye girmek isteyenler 5/5/1983 günü mesai saati sonuna kadar ekleri 5. maddede belirtilen dilekçe ile YSE. XI 
Bölge Müdürlüğüne başvurarak ihaleye girme belgesi talep edeceklerdir. 

5 — a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış en az işin 1. keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik kar
nesinin aslı veya noter tastikli sureti, 

b) 1983 yılına ait ticaret odası vesikası (Şirket olduğundailk ilân tarihinden sonra vize edilmiş olacak) 
c) Yapı araçları bildirisinde yer alması gereken en az 2 damperli kamyon (Fatura ve trafik ruhsatı birlikte ibraz edile

cek), 1 betoniyer, 1 motopomp ve 1 vibratör makinasına ait taahhütnamenin işin adına olması, en az bir inşaat mühendisi veya 
teknikerine ait teknik eleman bildirisi, işin 1. keşif bedelinin % 8'i kadar bedelin tazammun etme kaydına havi banka referans 
mektubu, mali durum bildirisini dilekçelerine ekmeleri lazımdır. 

6 — Müracaat edilecek her iş için ayn ayrı olmak üzere 1 adet fotoğraf ve 50 TL. damga pulu dilekçeye eklenecektir. 
Bu ilanla istenen tüm evrakların asılları veya ilk ilân tarihinden sonraki asılları üzerinden çekilmiş noter tastikli fotokopi 

ve suretlerinin her iş için ayrı ayrı tanzim edilmesi şarttır. 
7 — Eksiltmeye katılacak olanlar eksiltme tekliflerini yukarıda belirtilen ihale saatinden 1 saat öncesine kadar ihale Komis 

yon Başkanlığına makbuz mukabilinde, vermeleri gerekir. 
8 — Postada vaki olabilecek gecikmeler ile telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6276 /1-1 
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Akçakoca Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden 

Miktarı Fiyatı Tutan % 7,5 Teminat % 15 Teminat 
Deposu Cins ve Nev'i M 3 . M 3 . T L Lira K r . Lira Kr . Lira Kr . 

Çayağzı Yapraklı Tomruk 4.800 9.500 — 458.000,— 34.200,— 68.400,— 
Kestanebayn Yapraklı Tomruk 1.100 0.500,— 104.500,— 7.850 — 15.700,— 

Yapraklı Tomruk Yekunu 5.000 560.500,— 42.050,— 84.100.— 

Y. Hemsin Yapraklı Odun 1.400 Ster s e  50.400,— 3.800,— 7.600,— 
K. Bayırı Yapraklı Odun 800 Ster se,— 28.800,— 2.200,— 4.400,— 
Çayağzı Yapraklı Odun 1.600 Ster 36,— 57.600 — 4.350,— 8.700,— 

Yapraklı Odun Yekunu 3.800 130.800,— 10.350,— 20.700,— 

GENEL YEKÛN 697.300 — 52.400 — 104.800,— 

1 — Devlet Orman İşletmesi Akçakoca Müdürlüğüne bağlı yukarıda yazılı depolara 1983 yılında taşınacak crman emvalle
rinin miktarlarının istif işi hizalarında gösterilen fiyatlar üzerinden ve şartname gereğince açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Açık eksiltme 5 Mayıs 1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletmemiz Müdürlüğünde toplanacak Ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için ilgililerden şu şartlar aranacaktır. 
a) Kanuni ikametgahı olmak 
b) İstekli şirket veya kooperatif ise, faaliyette olduğuna dair ilân tarihinden sonra ilgili makamlardan alınacak belge, 
c) Şirket veya Kooperatif vekili ise, noterden tasdikli vekaletname, 
d) Gireceği depo işinin bedeli tutarındaki bir işi başarı ile yaptığına dair Orman İşletme Müdürlüklerinden alacağı belge, 
e) İsteklilerin ihale tarihinden önce bu işle ilgili şartnameyi okuyup, kabul ettiğine dair imzaları ve % 7,5 tutarındaki temi

natlarını yatırmış olmaları şarttır. 
4 — Teminatlar Devlet dairelerinden kabul edilen tahvil veya banka mektubu olabilir. 
5 — Teminat saat 12.00'ye kadar İşletmemiz veznesine yatırmış olmaları şarttır. İhaleye iştirak edeceklerin teminat mak

buzları ile Komisyona müracaatları ilan olunur. 6285 / 1-1 
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Devlet Orman İsletmesi Manisa Müdürlüğünden: 

1. İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 93 parti çeşitli cins orman ürünlerinin, % 50'si ile % 16 faizi 
peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında, olmak üzere model 1 nolu (ek) şartname uyarınca açık arttır-
malı satışa çıkarılmıştır. 

2. Açık arttırma 29 Nisan 1983 tariJuhe rastlayan Cuma günü saat 14.00'de Manisa Orman İşletme Satış Salonunda toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3. Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Başmüdürlüğü, İzmir, 
Bayındır, Demirci, Gördes, Bergama, Uşak, Aydın, Denizli, Adana, Mersin ve İsparta Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde 
görülebilir. 

4. Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım 
işletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve satış tarihini bildir
meleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komlsyon'a başvurmaları şarttır. 6287 / 2-1 

Deposunun Parti M i k t a r ı Muh. bedeli Geç. Tem. 
Adı Tol durumu Cins hev'i boy ve sınıfı adedi Adet M> Lira U r a Kr . 

Taşbaraka Asfalt HI . S. K . B. Çz. tomruk 7 1606 227.554 6.700 115.500,— 
Taşbaraka Asfalt Çz. maden direk 2 803 39.421 5.850 17.500,— 
Alaşehir Asfalt Çk. sanayi odunu 1 185 26.524 5.900 12.000,— 
Muhtelif Asfalt-Stabilize Çz. sanayi odunu 42 17299 1214.552 5.900 - 3.250 491.900,— 
Muhtelif Asfalt-Stahüize Lif-yonga odunu 41 Ster 3947.000 2.300 - 3.000 4.000,— 

Genel Toplam 93 19892 1508.051 M 3 1.320.900,— 
3947.000 Ster 
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Gördes Devlet Orman İsletme Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Muham. bedeli Geç. Tem. 
Deposu Yol durumu Cins ve nev'i adedi Adet M 3 Lira Lira Satış tarihi 

Karaköy Asfalt 3. S. N . B. Ç M K . tomruk 1 71 13.010 8.200 8.000 28/4/1983 
> 3. S. K. B. ÇMK tomruk 3 761 90.803 6.700 45.500 » 
» ÇMK. Sanayi odunu 40 30031 1510.803 5.900 675.500 » 

Kavakalan Stabilize ÇMK. 3. S. N. B. tomruk 2 307 89.339 8.200 62.600 » 
» > 3. S. K. B. ÇMK. tomruk 8 2606 388.658 6.700 197.000 » 

» > ÇMK. Sanayi odunu 10 7563 447.387 5.900 198.000 > 

» » ÇMK. Traverst 2 303 38.232 20.000 57.500 > 

Güneşli » 1. S. CM. Mad. direk 12 5030 383.429 7.050 205.000 
» > 7. 8. B. ÇM. Te. direk 15 3035 600.770 9.250 - 11.375 504.000 » 
> » ÇM. kapak tahta 1 Ster 20.000 5.000 21.000 » 

Kavakalan » ÇM. kapak tahta 1 » 35.000 5.000 13.500 > 

Muhtelif Orman yolu Lif Yonga odun 24 3393.500 2.900 - 2.300 604.000 » 
Güneşli Stabilize İbreli odun 1 75.000 2.000 11.600 » 

Orman içi Orman yolu Yapraklı odun 1 > 325.000 2.200 54.000 

Yapacak yekünü 77 49707 3562.431 1.953.000 
Sterli Yekun 28 3848.500 690.500 

Teminatlar yekünü 2.643.600 

Yukarıda müfredatı yazdı orman emvalleri 28/4/1983 günü saat 14.00 de Akhisar Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak ko
misyon huzurunda % 50 si peşin % 50 side müddetstz banka teminat mektubu veya tahvil karşılığında açık artırma suretiyle satıla
caktır. 

Satışa içtir ak etmek İsteyenlerin E K No. 1 Model şartnamede istenilen belgeler ile beraber komisyona müracaatları İlan olunur. 
6296/2-1 
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Bursa Linyitleri İsletmesi Müessese Müdürlüğünden : 

D U Y U R U 
Müessesemiz ihtiyacı için 2 adet 250 kVA'hk ve 2 adet 630 kVA'hk transfor

matör Müessesemiz Orhaneli Bölge Müdürlüğüne teslim edilmek kaydıyla kapalı zarf 
usulü eksiltme yoluyla satın alınacak veya yaptırılacaktır. 

Bununla ilgili genel ve teknik şartname Müessesemiz (Fevzi Çakmak Cad. 
No : 72 - Bursa) Ticaret Şb. Md. lüğünden 800,— TL. bedel karşılığı temin edilebilir. 

İhale 10/5/1983 Sah günü saat 14.00 de yapılacak olup, teklif mektuplarının ge
nel şartnamede belirtilen belgelerle birlikte aynı gün saat 12.00 ye kadar Müessese
miz Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve
ya dilediğine yapmakta serbesttir. 

Telgraf veya telefonla yapılan müracaatlar, postadaki vaki gecikmeler dikka
te alınmayacaktır. 6281 /1-1 

GUrgentepe Belediye Başkanlığından : 

Bir adet tek tabancalı Atles marka Marşlı malzemeleri ile birlikte konprasör 
2490 sayılı Yasanın 41. maddesi gereği açık eksiltme sureti ile mübaya edilecektir. 

Muhammen bedeli : 1.700.000,— T L . dır. 
Geçici teminatı : 5.100,— T L . dır. 
İhale 2/5/1983 günü saat 14.00 de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 

Bedeli teslimde 500.000,— TL . peşin bakiyesi eşit taksitlerde ödenecektir. 
İsteklilerin şartnameyi Belediyemizden İsteyebilirler. 
İlgililere duyurulur. 6274 / 1-1 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

K A P A L I Z A R F L A ESKİ ESER ONARIM İLANI 

K. Bedeli G. Teminatı İ h a l e n i n 
İşin Yeri Ve Adı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi, Günü ve Saati 

1 — Ankara, Sulahan 1983 
Onarımı 56.006.422,— 1.693.943,— 3/5/1983 Sah 10.00 

2 — Ankara - Kızılcahamam 
Kise Köyü Sey Hamamı 
1983 Onarımı 7.058.171,— 225.496,— 3/5/1983 Salı 11.00 

3 — Bolu - Mengen Sazlar 
Köyü Cami 2.000.000,— 73.750,— 3/5/1983 Sah 15.00 

4 — Kastamonu « Yürekveren 
Köyü Camii 3.000.000.— 103.750,— 4/5/1983 Çarş. 10.00 

5 — Kırşehir, Kale Camii 
Onarımı 3.000.000/— 103.750,— 4/5/1983 Çarş. 11.00 

Yukarıda yeri, adı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi gün ve saati ya
zılı 5 kalem eski eser onarım işleri; İdaremiz İhale Yönetmeliği hükümlerine göre 
Kapalı zarf usulü İle .ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. İhale dosyaları hergün mesai 
saatleri içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz'de görülebilir. 

İsteklilerin İhale gününden resmi tatU günleri hariç en az (6) gün evvel (Ek
siltme Şartnamesinin 8 inci maddesinde istenen belgelerle) Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne Başvurarak alacakları İhaleye iştirak belgesi, Geçici teminat makbuzu ve 1983 
yılı vizesi yapılmış ticaret odası vesi kasım kapsayan usulüne uygun düzenlenmiş ka-
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palı teklif mektubunu engeç ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı Ankara Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü binasındaki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili teslim etme
leri gerekmektedir. Telgrafla teklif ve postada vaki olacak gecikme nazara alınmaz. 
İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya en uygun 
teklifi tespitte tamamen serbesttir. Han olunur. 6132 /1-1 • 

Artvin Lif Leva Fabrikası Müdürlüğünden : 

% 7,5 
Parti Cins ve B. P. Miktarı Parti Top. M. Bed. G. Tem. 

P. No. adedi Nev'I Adet W. Dm3. M J . Dras. U r a Lira 

733-772 40 3 mm. St. 800 11.220 448.800 53.250 45.000 
773-842 70 3 mm. St. 1000 14.025 981.750 53.250 56.000 
843-858 15 3 mm. St. 80 1.122 16.830 53.250 5.000 
858-873 15 3 mm. St. 200 2.805 42.075 53.250 12.000 
874-889 15 3 mm. st. 360 5.049 75.735 53.250 21.000 
890-909 20 4 mm. st. 600 11.220 220.400 48.750 41.000 
910-929 20 4 mm. st. 800 14.960 299.200 48.750 55.000 
930-949 20 4 mm. st. 200 3.740 74.800 48.750 14.000 
950-972 23 3 mm. Lek. 1000 14.025 322.575 48.000 51.000 
973-976 4 4 mm. Lek. 800 14.960 59.840 44.000 50.000 

242 2.542.005 9.863.000 

1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı 242 Parti Lif Levhalar hizalarında ya
zılı muhammen bedelleri üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 — İhale 10/5/1983 Salı günü saat 14.00 de Artvin Lif Levha Fabrikası Mü
dürlüğü ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Satışlar mal bedelinin % 25'i vergilerle ve mektup miktarlannnı kanuni 
faizi % 12'si peşin bakiyesi limit dahili müddetsiz banka mektubu karşılığında ola
caktır. Vade 6 aydır. 

4 — Geçici teminatı yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir. 
5 — Geçici teminatlar ihale günü saat 12.00 ye kadar Fabrikamız veznesine 

her parti için ayrı ayrı yatırılacaktır. 
6 — Bu satışa alt şartname envalin cins ve nev'l listeleri istanbul - izmir Baş

müdürlüklerinde envai ise Fabrikamız mamul mal depolarında görülebilir. 
7 — 733 - 976 dahil nolu partiler 170x250 - 300 cm. olup miktarları yarı yarı

yadır. 
8 — Bu satışla İlgili vergi ve reslmleı % 0,3 Karar Pulu, % 2 Dellaliye, % 8 

Gider Vergisi bir tonu 145,— T L . dan yükleme ücreti alıcıya alt olup ilan masrafları 
Fabrikamıza aittir. 

ilan olunur. 6295 / 2-1 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz İçin 40 adet seyyar elektrojen grubu TL. karşılığı ve de
po teslimi olmak üzere kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe alt şartname; Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, istanbul'da Bölge Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden 400,— 
T L . karşılığında temin edilebilir. 

3 — Teklifler en gçç 12/5/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 6141 / 2-1 



A n k a r a Lv. Amirliği (2) No. l u S a t A L K o m . Bak .lığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, m u h a m m e n bedel ve geçici teminatları yazılı (iki) k a l e m (Lv. îk. Mad.) kapalı zarf la eksiltmeleri 

hizalarındaki gün ve saatlerde K o m i s y o n u m u z d a yapılacaktır. E v s a f ve şartnamesi çalışma saatlerinde K o m i s y o n d a , İstanbul Le

vazım Amirliğinde ve i z m i r Levazım Aınirliğinde görülebilir, isteklilerin k a n u n i şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 

saatinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z karşılığı K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar k a b u l edilmez. 

M . Bedeli G . Teminatı 

C i n s i Miktarı L i r a K r . L i r a K r . İhale G ü n ü Saati 

K - 73 E r Kışlık Eğitim Elbisesi i m a l i 300.000 Takım 105.000.000,— 3.150.000,— 6 Mayıs 1983 - C u m a 

S a a t : 11.00 de. 

K - 74 E r Yazlık Eğitim Elbisesi i m a l i 300.000 Takım 90.000.000,— 3.000.000.— 
5908/1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden : 

S A M S U N 
1 — Aşağıda özellikleri belirtilen işler 5539 sayılı Kanun'un 26. maddesine göre Emanet Komisyonlarınca teklif almak suretiyle 

taşaronlara yaptırılacaktır. 
2 — Dosyalar Samsun'daki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde tetkik edilebilir. 
3 — Teklif vermek isteyenlerin müracaat son günü mesai sonuna kadar her iş için ayrı bir dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Mü

dürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine; 
a) Benzeri özellikte I. keşif bedelinin yansı kadar ig yaptıklarına dair resmi daireden alınmış «İŞ Bitirme Belgesi» veya 7_ ke

şif bedeli kadar (C) grubu Müteahhitlik Karnesi» nin aslını. 
b) «Yapı araçları bildirisisni. (İşlerin özel şartnamelerinde yazılı aiıa inşaat makinalarmın kendine ait olduğunu belirtir fa

tura ve noter tasdikli demirbaş kayıt defteri sureti veya makinaları kiralayacağına dair noterden tasdikli belge). (Kiralanacak maki-
nanın kiralayan şahsa ait olduğunu belirtir fatura veya trafik ruhsatname fotokopilerinin noter belgesine eklenmesi şarttır.) 

c) «Mali Durum Bildirisi» ve eki «Banka Referans Mektubu» nu. 
d) Dilekçelerin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan «Taahhüt Bildirisi» ni eklemeleri şarttır. 
4 — «Yeterlik Belgesi» için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5 — «Yeterlik Belgesi» alanların Kîeçici Teminat Makbuzu veya Mektubu» ve «Yeterlik Belgesi» ni dış zarfa, «Teklif veya 

Taahhüt Mektupları» m iç zarfa koyarak anılan gün ve saate kadar Emanet Komisyonu»na vermeleri, 
İlân olunur. 
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Sıra 
No. Yapılacak iğin cinsi 

L Keşif Bed. 
U r a K r . 

Geçici Tem. 
U r a Kr . 

Müracaat 
son günü 

İ h a l e n i n 
Tarihi Saati 

1 — Samsun - Piraziz Devlet yolu Samsun Geçişi (Belediye ev
leri - Azot arası) muhtelif sanat yapıları. 10.456.832,69 209.137,— 26/4/1983 28/4/1983 10.00 

2 — Samsun - Piraziz Devlet yolu Terme Şehir tçl Geçişi beton 
hendek, beton refüj bordürü yapımı ile alt temel ve temel 
malzemesi nakli. 7.536.808,— 150.737,— 26/4/1983 28/4/1983 11.00 

3 — Erbaa - Niksar - Dokuzdolambaç I. Köprüsü 16. B l . Hd. 
yolu toprak tesfrye isleri. (Km : 121+372 • 139+ 220 aran) 
(229.722 m») 49.075.803,61 981.517,— 26/4/1983 28/4/1983 14.00 

4 — Sinop Ayr. - Boyabat yolu Toprak tesviye iğleri. (Km : 
63 +500-67 + 000 arası) (35.000 m>) 7.998.050,— 159.961,— 26/4/1983 28/4/1983 15.00 

5 — 

8 — 

Göltepe R / L yolu toprak işi, alt temel temini, alt temel ve 
temel malzemesi nakli. ( K m : 1+400- 13 + 000 arası) 
(30.000 m» toprak İşi, 11550 m> alt temel, 17475 m» temel 1. 
malzemesi) 
Zile - Çekerek - Alaca yolu muhtelif sanat yapıları. (Km : 
38 + 300 - 72 + 300 arası) 

17.330.315,25 

12.245.397,93 

346.607,— 

244.908,— 

26/4/1983 

27/4/1983 

28/4/1983 

29/4/1983 

16.00 

10.00 
7 — Zile - Çekerek - Alaca yolu toprak tesviye iğleri ve alt temel 

malzemesi temini ve nakli. (Km : 50 + 700 - 72 + 500 arası) 47.469.722,52 949.195,— 27/4/1983 29/4/1983 11.00 
8 — Samsun - Çorum - Çerikll Devlet yolu Kavak Geçişi alt te

mel malzemesi temini, alt temel ve temel malzemesi taş ile 
çeşitli sanat yapıları. (Km : 47 + 500 - 49 + 000 arası) 5.784.787,33 115.696,— 27/4/1983 29/4/1983 14.00 

9 — 

10 — 

(Samsun - Havza) Ayr. - Ladik - Taşova yolu Ayrım - Ladik 
arası toprak tesviye işleri (Km : 0+000 -11 + 550 arası) 
(222.346 m») 
Taşova - Alpaslan yolu Taşova Geçişi ve Erbaa Geçişi temel 
ve asfalt mıcırı nakil ile depo kazısı. 

34.582.071,78 

5.437.650,— 

691.642,— 

108.753,— 

27/4/1983 

27/4/1983 

29/4/1983 

29/4/1983 
5911 /1-1 
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16.00 
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Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol . Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Urfa YSE 18. Bölge Müdürlüğünden: 

Urfa, YSE 18. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde olup; l 'nci maddede gerekli tafsilatı yazılı bulunan Gr. köyleri içme-
suyu inşaatları «6200» saydı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

1. Keşif Bedeli Mu. Teminatı Son İhale İhale 
S. No. İşin Adı Lira Kr. L ira Kr . Mür. Tarihi Tarihi Saati 

1 Gaziantep - Merkez - Atabek Gr. tçmesuyu İnşaatı 19.000.000,— 583.750,— 2/5/1983 e/5/1983 ıı.oo 
2 Gaziantep - Nizip - Tathcak Gr. tçmesuyu İnşaatı 35.000.000,— 1.063.750,— 2/5/1983 6/5/1983 15.30 

1 — İhale Urfa YSE 18. Bölge Müdürlüğü binası içinde- toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
2 — Bu işlerde Bakanlar Kurulunun 8/2574 sayılı Kararname hükümleri uygulanacaktır. 
3 — Eksiltme şartlan ve ekleri Bölge Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir. 
4 — Fiyatlar 1983 yılı birim fiyatları üzerinden hafriyatlarda tek fiyat (Paçal Fiyat) olarak tatbik edilecektir. 
5 — Her işin geçici teminat miktarları hizalarında gösterilmiştir. Alınacak banka teminat mektupları (Limit) dahili olacaktır. 
6 — İsteklilerin en geç 2/5/1983 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatları, müracaat dilekçe

lerine; 
a) İşin keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnelerinin aslı, 
b) Teknik Personel Beyannamelerini, 
c) Mal i durum bildirgelerini. Banka Referans mektuplarını, 
d) Makina ve teçhizat beyannamelerini, (Makinalann kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerini ve kiralanacak 

şahıs veya firmadan alınmış noter tastikli taahhütname ve araçları kiralayana ait olduğunu tevsik eden belgelerini, 
e) Taahhüdü altındaki işleri gösteren taahhüt beyannamelerini, 
f) 1983 yılı vizeli ticaret ve sanayii oda vesikalarının aslını eklemeleri gerekmektedir. Aynca, istekli şirket ise; İdare Mer

kezinin bulunduğu Ticaret odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 
ihalenin ilanından sonra alınmış vesika ile şirketin sirküleri veşirket namına teklifte bulunan kimselerin bu şirketin vekili oldu
ğunu gösterir tastikli vekaletname (Hususi tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

7 — İstekliler yeterlik belgesini alıp, alamadıklarını 4/5/1983 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüğüne müracaatla öğrenebile
cekler. 

8 — İsteklilerin her iş için ayn ayrı müracaat etmeleri, 
9 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden 1 saat evveline kadar İhale Komisyonuna makbuz karşılığında teslim 

etmeleri şarttır. 
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 
İlan olunur. 5628 / 2-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: 
SAMSUN 

1 — Aşağıda 1. Keşif bedelleri, teklif alma gün ve saatleri ile belge İçin Bon 
müracaat günleri yazılı işler 5539 sayılı Kanunun 28. maddesine göre, Emanet Ko
misyonlarınca teklif almak suretiyle taşeronlara yaptırılacaktır. 

2 — Bu işlere ait dosyalar, Samsun'daki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü As
falt Şefliğinde tetkik edilebilir. 

3 — Teklif vermek İsteyenlerin en geç aşağıdaki yazılı işler için tesbit edil
miş bulunan müracaat son günü mesai sonuna kadar her iş için ayrı bir dilekçe ile 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine; 

a) Benzeri özellikte, 1. Keşif bedelinin yarısı kadar iş yaptıklarına dair resmi 
daireden alınmış «Iş Bitirme Belgesi» veya 1. Keşif bedeli kadar (G) gurubu müte
ahhitlik karnesinin aslı. (Müteahhit Karneleri İle Iş Bitirme belgelerinin fotokopileri 
kabul edUmiyecektir.) 

b) Yapı araçları bildirisi (İşlerin özel Şartnamelerinde yazılı an» inşaat ma-
kınalarının kendisine ait olduğu belirtir fatura veyahut bu makinaları kiralayacağına 
dair noterden tasdikli belge, «Kiralanacak maklnamn kiralayan şahsa ait olduğunu 
gösterir fatura veya trafik ruhsatname fotokopilerinin Noter belgesine eklenmesi 
şarttır.» 

c) Sermaye ve kredi durumlarını açıklayan «Mali durum bildirisi» ve eki «Ban
ka referans mektubu» 

d) Dilekçelerin veriliş tarihinde, elinde bulunan İşleri açıklayan «Taahhüt bil
dirisi* eklemeleri şarttır. 

4 — İştirak belgesi lçlil telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

5 — «Yeterlik Belgesi» alanların, «Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu» 
ve «Yeterlik Belgesi» İle birlikte «Teklif ve Taahhüt Mektupları»nl bir zarfa koya
rak anılan gün ve saate kadar «Emanet Komlsyonu»na vermeleri ilân olunur. 

Yapılacak işin cinsi : Samsun (Demirciköy) agrega İh zar at şantiyesinin şantiye 
makina ve tesislerinin Demirciköy 31,5 kV 3xAWG - 3 E. N. Hattının 16 nolu dire
ğinden 800 kV İlk enerji nakil işi İnşaatı, 1. Keşif Bedeli : 14.613.585,— TL. , Müra
caat son günü : 28/4/1983, ihale Tarihi: 2/5/1983, Saat : 10.00, Geçici Teminat Mik
tarı : 295.000 T L . 6138 / 1-1 • 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

14 K A L E M MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 14 Kalem Muhtelif Elektrik Malzemeleri Söz

leşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine gör* kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif 
alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 5/5/1983 Tarih Perşembe günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

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

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

5 <— Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

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

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe İhale etmekte tamamen serbest
tir. 5907 / 1-1 



20 Nisan 1983 — Sayı : 18024 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 49 

SUmerbank Genel Müdürlüğünden : 

Hahhan binamızda insan asansörü tesisi ile Barıştaban binasının eski İnsan 
asansörünün yenilenmesi 19leri yaptırılacaktır. Konuyla ilgili ticari ve teknik şartna
me Sümer bank Ankara Şubesine yatırılacak 1.000,— T L . karşılığında alınacak mak
buzun, Genel Müdürlüğümüz Tesis ve Makina Enerji İşleri MUdürlüğü'ne İbrazı sure
tiyle mezkûr Müdürlükten temin edilebUir. 2/6/1983 tarihine kadar opsiyonlu teklif
lerin en geç 2/5/1983 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Müdürlüğün
de bulundurulması gereklidir. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6305 / 2-1 

m 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

100 M E T R E KONVEYÖR BANDI SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karafoük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — istanbul'da : Sirkeci, Yalıköşktt Cad. Yalıköşkü Han K a t : 4 - 5'dekl Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Cad. No : 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, geçici teminatlanyla birlikte en geç 4 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat: 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilan olunur 6139 / 2-1 • 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz İhtiyacı için 555 adet 12 rakam kapasiteli elektrikli bantlı hesap 
nıakinası satınaknacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığın
dan istanbul'da P T T Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 250 T L . bedel mu
kabilinde temin edilebilir. 

Teklifler en geç 10/5/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Mal
zeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

Teşekkürümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 6140 / 2-1 

Malının V e Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

3010 A D E T SEGMANLI DAİRE TESTERESİ V E SEGMANI 
SATIN ALINACAKTIR 

Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının gereksinimi olan 3010 adet Seg-
manh Daire Testeresi ve Segmaıu satuıalınacaktır. 

Bu İşe ait idari Şartname, teknik resim ve Liste Ankara'da Genel Müdürlük tç 
Alım Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da ise inönü Caddesi No : 88 Taksim/istanbul 
Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırhyacakları teklif mek
tuplarım kapalı zarf içerisinde en geç 28 Nisan 1983 Perşembe günü saat 17.00'ye 
kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

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

5905/1-1 



Sayfa: 60 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1983 — Sayı : 18024 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Tunçbilek Termik Santralında kullanılmak üzere 3x120 
4/3x2/8 kesitinde YVMHŞV tipinde 4.000 mt. yer altı kablosu İmal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname; 
TEK 
Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Bayındır Sok. No. 3/1 Yenişehir/ANKARA 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. (Kuru
mumuzla iş ilişkisi olmayanlar dilekçeye çalışmakta oldukları banka, referansları, 
oda sicil kayıt sureti ve varsa tanıtıcı katalog ekleyecektir.) 

3 — Teklifler 27/4/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki 
Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve saat 15.00'de yu
karıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
8291 /1-1 

T E K Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım'Müessesesi Merkez İşletme 
Sorumluluğundan : 

1 — Müessesemizce, 
2500 Mt. 4x8 mm! N W (NYM Anttgron kablo (TSE-833) malzemesi teklif 

alma yöntemiyle satın alınacaktır. Bu işle ilgili Teknik Şartname Ticaret Müdürlüğün
den alınabilir. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 144 -.83/ŞT referansı 
ile en geç 27/4/1983 günü saat 14.00'e kadar Toros Sokak No : 12 Sıhhiye • Ankara 
adresindeki genel evrak şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 48.875,— T L . geçici güvence yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu İhaleye İştirak edebilmeleri İçin, 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname 
c) Sanayici İse Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesini (1983 yılı) tekliflerine 

eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Sorumluluğumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 

6137 /1-1 

SEKA Genel Müdürlüğünden - İZMÎT 

SELÜLOZ V E KÂĞIT SANAYİİ LABORATUVARLARINDA KULLANILMAK 
ÜZERE 10 ADET LABORATUV AR MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 
Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olarak 10 adet muhtelif laboratuvar malzemesi 

satmalınacaktır. 
Konuyla ilgili idari ve evsaf şartnamemiz İzmit'te Teşekkül Merkezinden, An

kara, İstanbul ve İzmir Alım - Satın Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 
Dahilden ve hariçten teklif verecek istekliler % 5 geçici teminat mektubu ver

mek veya nakit olarak veznemize yatırmak kaydıyle teklif mektuplarını 17/5/1983 
günü saat 17.30'a kadar İzmit'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne tev
di edeceklerdir. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi bölmekte, istediğine 

vermekte ve ihaleden sarfınazar etmekte serbesttir. 
6289 / l - l 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz l'unçbilek Termik Santralında kullanılmak üzere 160 ta
kım kazanaltı ızgara tahrik mili yatağı imal ettirilecektir. Malzeme DİN 1705'e göre 
RG 10 kızıl dökümdür. 

2 — Bu işe ait şartname; 
TEK 
Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Bayındırlık Sok. No. 3/1 Yenişehir - A N K A R A 

adresindeki îç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. (Ku
rumumuzla iş ilişkisi olmayanlar dilekçeye çalışmakta oldukları banka, referans
ları, oda siri? kayıt sureti ve varsa tanıtıcı katalog eklenecektir.) 

3 — Teklifler 25/4/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki 
Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve saat 15.00'de 
yukarıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değüdir. 
6290 /1-1 • 

Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Elazığ Fabrikalarımıza Etibank Mazıdağı Tesislerinden % 50 Şirketi
miz opsiyonunda 25.000 ton fosfat taşıttırılacaktır. 

2 — Kapalı teklif mektupları en geç 2 Mayıs 1983 günü saat 14.00'e kadar Genel 
Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Posta
daki vaki gecikmeler ve zamanında verilmeyen teklif mektupları nazarı itlbare sun
mayacaktır. 

3 — İstekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet Yolu No. 70 Hipodrum/An
kara adresindeki Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığından, Rıhtım Caddesi De
nizciler Sokak R. Kan No. 8 Kat. 2 Karaköy/lstanbul adresindeki Satınalma Müdür
lüğümüzden ve Elazığ Süperfosfat Fabrikaları Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak te
min edebilir. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta dilediğine vermekte, fosfatı kısmen veya tamamen taşıttırıp taşıttırın amakta, 
taşıtmayı firmalar arasında taksimde tamamen serbesttir. 6303 / 1-1 • 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi Müdürlüğün
den : 

1 — Müessesemize ait Div - Pelet harmanlama sahası pirimer kırıcılarında kul
lanılmak üzere 7 kalem N Y Y kablo kapalı teklif alma usulü ile satınahnacaktır. 

2 — Bu İşe alt kapalı teklif mektupları en geç 2/5/1983 Pazartesi günü saat 
14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 

3 — Bu işe ait geçici teminat ihale tutarının % 4'ü nisbetindedir. 
4 — Bu işe ait şartname; 
a) Ankara'da (Çankırı Caddesi No : 57 Dışkapı/Ankara) Demir ve Çelik 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünde. 
İstanbul'da (Yalı Köşkü Caddesi Yalı Köşkü İş Ham K a t : 4-5 Sirkeci) Demir 

ve Çelik İşletmeleri Mümessillik MüdUrlüğün'de 
c) İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa ve Sivas Sanayi ve Ticaret Odası 

Başkanlıklarında. 
d) Müessesemizde görülebilir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 6282 / 1-1 
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şirketimiz ihtiyacı için; 
1 adet 100 tonluk çekme testi cihazı 
(Metalik malzemelerin çekme testinde kullanılacak azami yüksekliği 3 metre; 

çeneler arası hareket kabiliyeti 0 - 800 mm. olacaktır.) Kapak zarfla yazılı teklif al
mak suretiyle satmalı nacaktır. 

2 — Teklifte bulunmak isteyen satıcılar başlıklı, kâğıtlarına yazılmış bir dilek
çe üe aşağıdaki ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda ha
zırlanmış olan teklif isteme mektuplarım bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A . Ş. 
İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No : 23 Kdz. Ereğli), Satmalına Müdürlüğü 

(Gümüşsüyü Cad. Dersan Han K a t : 5 Taksim - istanbul', Satınalma Şefliği (Ata
türk Bulvarı Selcan Han No : 127 Kat : 5 Bakanlıklar-Ankara). 

3 — Teklif mektuplarının engeç saat 17.00'ye kadar Ereğli'de Şirketimiz Umu
mi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğinden satınalmak-
ta serbesttir. 0297 / 2-1 

Keşan Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı 4 (Dört) 
kalem yiyecek - yakacak - taşıma maddelerinin 31 nci madde kapalı zarf usulü ile 
hizalarındaki gün ve saatlerde ihaleleri yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri mesai saatlerinde Ankara, İstanbul Lv. Amirliklerin ve 
Komisyonda görulebibr. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mek
tuplarını ve Ticaret Odası belgelerini ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muh. Bedeli Geç. Tem. İhale 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Gün ve Saati 

Yumurta 
Taze Üzüm. 
Linyit Kömürü 
Odun nakli 

550.000 Ad. 
90.000 Kg. 
6.000 Ton 
3.000 Ster 

6.600.000,— 
4.050.000.— 

28.200.000.— 
1.950.000.— 

198.000,-
121.500,-
846.000,-
58.500,-

9/5/1983 - 11.00 
9/5/1983 - 11.30 
9/5/1983 - 15.00 
9/5/1983 - 16.00 

6129 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden 

1 — Kurumumuz A L M U S H.E.S. nın ihtiyacı için stasyoner tip kurşun asitli 
65 adet akü ile plâkası ve seperatörler İmal ettirilecektir. 

2 — Bu işe alt şartname; 
T E K Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bayındır Sokak N o : 3 Yenişehir - Ankara 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe karşılığında temin edilebilir. (Kurumu
muzla daha önce is/ münasebeti olmayan firmalar Ticaret veya Sanayi Odası Sicil ka
yıt sureti, çalıştıkları bankaları, konu ile ilgili referansları ve varsa tanıtıcı katalog 
v.s. vereceklerdir.) 

3 — Son teklif verme tarihi 2/5/1983 günü saat 14.00'e kadar olup gelen tek
lifler aynı gün saat 15.00'de yukarıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
«293 /1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemizin yaklaşık 13.000 (Onüçbin) öğrenci, Akademik, idari Personeli 
Ankara'nın muhtelif yerlerinden E - 23 Nolu Devlet Karayolu üzerinden Beytepe Kam
pusuna 06-24 saatleri arasında taşınmaları için teknik ve idari şartnamesindekl esas
lara göre 2490 sayılı Kanun hükümleri uyarınca otobüsler kiralanacaktır. 

ihalenin Tarihi : 5/5/1933, Günü Perşembe, Saati : 14.00, Şekli: K. Zarf, Tah
mini Sefer Ücreti: 2.600,— TL, Tahmini Tutarı : 143.000.000,— TL. G. Teminat : 
4.290.000,— T L . 

A - Bu işe ait şartnameler mesai günlerinde saat 09 -17.00 arasında Beytepe'-
de Ayniyat ve Levazım MUdürlüğü'nde görülebilir veya alınabilir. 

B - İhale Beytepe'de Rektörlük binası 2. katta Ayniyat ve Levazım Müdürlüğün 
de toplanacak Satmalına Komisyonunca yapılacaktır. 

C - İstekliler teklif mektubuna ek olarak teknik şartnamenin 9. idari şartna
menin 4. maddelerinde yazılı belgeleri vereceklerdir. 

D - Usulüne uygun olarak hazırlanacak kapak zarf teklifleri ihalenin yapıla
cağı 5/5/1983 Perşembe günü saat 13.00'e kadar Beytepe'de Ayniyat ve Levazım Mü-
dürlüğü'ne verecektir, bu saatten sonra teklif kabul edilmez. 

E - Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6135 /1-1 

Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs işletmesi Müessesesi Genel Müdürlüğün
den : 

Kuruluşumuzca Mercedes Otobüslerine ait 8 adet şarj Altarnatör Endüvisl (ital
yan malzemesi firma nam ve hesabına 29/4/1983 gün saat 10.00'da E. G. O Genel Mü
dürlüğünde pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 — ihaleye katılabilmek İçin 10.947,— TL. lık geçici güvence yatırılacaktır. 
2 — Yurtiçi idari Şartname E . G. O. işletmesi Genel Müdürlüğü ikmal inşaat 

ve Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü Toros Sokak No : 20 Sıhhiye - Ankara 
adresinden 320 - 82/HM. referansı Ue ücretsiz temin edilecektir. 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 
4 — Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir. 
5 — Firma sahipleri söz konusu ihaleye katılmaları İçin, 
a) Hüviyet 
b) VekU olanlar (Vekâletname ve Hüviyet) 
c) Ticaret odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılına ait) 
d) Sanayici ise Sanayi odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılına ait.) 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından kapalı zarfla teklif 
almak suretiyle çelik civata satmalınacaktır. 

1 — İstekliler satınalma şartnamesini Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek 
Işhanı Kat : 13/1305 numaralı odadan 1.000,— T L . karşılığında alabilir. 

2 — Teklif vermek isteyenler tekliflerini en geç 5/5/1983 günü saat 14.00'e ka
dar yukarıdaki adresin 16. katındaki Muhaberat Servisine vermeleri gerekir. Tek
lifler aynı gün saat 15.00'den sonra yukarıdaki adreste açılacaktır. 

3 — Geçici teminat teklif tutarının % 5'idir. 
4 — Teklif ve teminatlar 30 gün obsiyonlu olacaktır. 
5 — Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Kurumumuzca Hopa 2. Bölge Tesisleri inşaatı 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi esasları dahilinde birim fiyat esası ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 — Teklifler 7/6/1983 günü saat (14.30) da Ankara'da Sıhhiye Hanımeli So
kak No. : 9 K a t : 1 deki ihale Komisyonu 'binasında açılacaktır. 

2 — Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı birim fiyatlarına göre tahmini 1. Kesil 
tutarı 59.294.914,— T L . sı olup geçici teminatı 1.778.850,— T L . dır. 

3 — Eksiltmeye katılmak için (iştirak belgesi) alınması şart olup isteklilerin; 
a) (B) grubundan en az işimiz keşif tutarı civarında müteahhitlik karnesi 

(aslı ve örneği) 
b) Parasal ve nitelik yönünden benzeri bir işi müteahhit, sıfatı İle bir kerede 

bitirdiğine dair İş bitirme belgesi, 
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle 2/5/1983 günü 

saat (17.00) ye kadar Ankara Necatibey Cad. No. 26 Gözlükçühan'dakl inşaat Dal. 
Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. 

4 — Katılma belgesi 31/5/1983 gününden itibaren inşaat Dairesi Başkanlığın
dan alınacaktır. 

5 — Tekliflerin 7/8/1983 günü saat (14.00)'e kadar inşaat Dairesi Başkanlığı
na verilmiş olması şarttır. 

6 — Dosyalar inşaat Dairesi Başkanlığından görülebilir. 
7 — Dosya satmahnması mecburi olup teklif verme günü saat (12.00) ye ka

dar (5.000,— TL.) na alınabilir. 
8 — Bu ihale İçin şartnamesine uygun müracaat evrakı verilmesi gerekmek

tedir. Başka işler için verilen müracaat evrakı geçerli değildir. 
9 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı olmadığından İhaleyi yapıp yapma

makta, ya da dilediğine yapmakta, iştirak belgesi verip vermemekte serbesttir. 
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Milli Savunma Bakanlığından : 

D U Y U R U 
İç Anadolu bölgesinde bulunan bir havaalanındaki pistin onarımı İçin, 6095 

sayılı yasa ve bu yasaya dayanılarak çıkarılmış kararnameler uyarınca öneri kabul 
edilecektir. 

1 — ihale konusu İşin, yaklaşık bedeU 557.000.000,— T L . dır. 
2 — ihaleye girecek olan firmaların 15/5/1978 tarihinden sonra alınmış NATO 

Güvenlik belgesine ve en az 557.000.000,— T L . lık «A» grubu (istenci karnesine sahip 
olmaları ön koşuldur. 

3 — İstekli olan firmaların bu İş İçin hazırlanmış bulunan önduyuruyu, NATO 
Güvenlik Belgesini ibraz ederek ve bir dilekçe İle başvurarak aşağıda yazılı adresten 
abnalan ve önduyuruda istenen belgeleri hazırlayarak en geç 2 Mayıs 1983 günü 
saat 11.00"e kadar «M. S. B. N A T O E N F . Daire Başkanlığı Belge ve İhale Komisyonu 
Başkanlığı, Bakanlıklar - Ankara» adresine göndermiş olmaları gerekmektedir. 

4 — önduyuru İçin başvuruların şahsen veya yetkili temsilciler tarafından ya
pılması zorunludur. Posta İle başvuru kabul edilmez ve önduyuru posta Ue gönderil-
mez. 

Duyurulur. 
Adres : 
M . S. B. 
N A T O E N F . D. Bşk. lığı Hava Grup Başkanlığı Bakanlıklar - Ankara 
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Antalya îl Daimi Komisyonu Başkanlığından : 

1 — 48.000.000,— lira keşli bedelli TUnektepe Turistik Döner Gazino ve Lo
kanta İkmal inşaatı, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ek
siltme suretiyle ihaleye çıkarılacaktır. 

2 — ihalesi 5/5/1983 Perşembe günü saat 15.45 de özel İdare Müdürlüğü En
cümen toplantı salonunda, Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — İşin Geçici teminatı 1.440.000,— liradır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde özel İdare 

Müdürlüğü Encümen Bürosunda görülebilir. 
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) İkametgâh ilmühaberini, 
b) Geçici teminata ait makbuz veya limit içi teminat mektubunu, 
c) 1983 yılma ait Ticaret ve sanayi odası belgesini, 
d) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri; eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne (Yapı, Tesis ve Onarım işlerine Katılma Yönetmeliğine) uygun, işin 
acuna tanzim olunacak yapı araçları bildirisi ve bunlara ait ruhsat ve taahhütnameleri, 
Sermaye ve Kredi olanaklarım açıklayan mail durum bildirisi, Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar İşin eksiltmesine girebilecek
lerini gösterir müteahhitlik karnesi aslım İbraz etmek suretiyle, i l Bayındırlık Mü
dürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, teklif mektup
ları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — ihaleye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/5/1983 Pazar
tesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — İstekliler teklif mektuplarını 5 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 14.45'e ka
dar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgi
ler İhale dosyasında mevcuttur. 

9 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
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Amasya Orköy Başmühendisliğinden : 

Cinsi : Galvanizli Oluklu Saç, Evsafı : Sıcak Daldırma metodu İle galvanize 
edilmiş kaplamla kalınlığı en az 25 Mikron T. S. 822 ve T. S. 914 Es asma uyması. 
Ebatı : Geniş : 80 - 87,5 cm. Boy : 200 - 300 Cm. Kalınlığı : 0,40 - 0,44, Teslim Yeri : 
Amasya Orköy Başmühendisliği İdare Binası ambarı, Miktarı: 28.125 Kg., Muham
men Bedeli : 160,— TL. , Tutarı : 4.218.750,— TL-, Geçici Teminatı : 140.342,— TL., 

1 — Orman Köylerine kredili ayni yardımda bulunmak üzere Orman Köylüleri 
Kalkındırma Fon Yönetmeliği esaslarına göre; yukarıda Cinsi : Evsafı, Ebatları, Tes
lim Yeri, Miktarı, Muhammen Bedeli, Tutarı ve Geçici Teminat Tutarı yazılı bulunan 
malzeme satan alınacaktır. 

2 — Satın alma İşlemi kapalı zarf usulü Eksiltme İle 10/5/1983 Salı günü saat 
14.00 de Amasya Orköy Başmühendisliği binasında Satın Alma Komisyonunca yapıla
caktır. 

3 — İsteklilerin belirli gün ve saatten önce teklif mektuplarım T.S.E. belgesi, 
ticaret ve sanayii odası kayıt belgesi geçici teminat makbuzu Ue Amasya Orköy Baş
mühendisliği Satın Alma Komisyonu Başkanlığına bir plaka örneği galvanizli saç ile 
teslim etmeleri şarttır. 

4 — İdaremiz 2490 sayılı Artırma ve Eksütme Kanununa tabii değildir. 
5 — Postadaki gecikmelerle tel ile yapılan müracaat kabul edilmez. 
6 — Bu satın almaya ait Genel ve Teknik şartname Ue fazla bilgi Orköy Daire 

Başkanlığı ile Ankara, İstanbul, Samsun, Tokat Başmühendisliklerinden alınabilir. 
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Diyarbakır Valiliğinden : 

1 — Diyarbakır Müzesi 1983 yılı ikmal inşaatı ve teşhir-tanzlm İşi 2490 sayılı 
Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü İle 20/4/1983 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 — İşin birinci keşif tutarı (45.000.000,—) lira olup geçici teminatı 
(1.350.000.—) Uradır. 

3 — İhale 6/5/1983 Cuma günü saat 10.00 da Müze Müdürlüğü binasında top
lanacak Onarım-lnşaat ihale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait keşif dosyası, sözleşme ve şartnameler Diyarbakır Müze Mü
dürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğün
de görülebilir. 

5 — isteklilerin Resmi Gazete'nin 28/3/1981 gün ve 17293 sayılı nüshasında 
yayınlanan ihalelere Katılma Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen; 

a) Asgari (45.000.000,—) TL. tutarh (B) Grubu müteahhitlik karnesi aslı 
ve örneği (Noter tasdikli). 

b) Yapı araç bildirisi (örnek 1) (Noterden tasdik ettirilecektir.) 
c) Mali durum bildirisi (örnek 2/a) ve banka referans mektubu (örnek 2/b) 
d) Teknik hersonel bildirisi (örnek 3) (Noterden tasdik ettirilecektir.) 
e) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ

lanmış veya bağlanacak olan İşleri belgeleri ile açıklayan taahhüd bildirisi (ör. 4) 
f) İş mahallinden alınacak (İlgili MUd.'ten) yer gördü belgesi. 
Yukarıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek, resmi tatil günleri ile ihale tarih 

ve son müracaat günü hariç en geç beş gün evvel Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek Yeterlik belgesi almaları 
şarttır. 

Dilekçelere yukarıdaki belgelerin eklenmesi mecburiyeti sebebiyle telgrafla ye
terlik belgesi talebi kabul edilmez. 

6 — istekliler teklif mektuplarım yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikası ve 
teminat mektuplarım ekleyerek eksiltme saatinden bir saat evvel ilgili ihale Komis
yonun makbuz karşılığında vermeleri lazımdır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Yenlce-Karabük Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüzün 1983 yılı İş programında bulunan Orman Yolu Köprüsü ve 
Sanat Yapıları işçiliği 1983 yılı birim fiyatları üzerinden kapalı zarf eksiltme usulü 
ile bölgeler baz alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

1 — Kapalı zarf eksiltmeye ait mektuplar 4 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat 
15.00 de Komisyon huzurunda açılacaktır. 

2 — Teklif vermek İsteyenlerin belirtilen tarihte saat 14.00 de kadar mektup
larım Komisyona İntikal ettirmeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler nazara alın
mayacaktır. 

3 — Köprü ve sanat yapılarında kullanılacak malzemenin tamamı tdaremizce 
karşılanacaktır. Kum çakıl temini ve nakli hariçtir. 

4 — Teklif vermek isteyen taşaronlann Devlet dairelerinde; Köprü, Menfez, 
istinat duvarı ve benzeri sanat yapısı yaptığına dair yeterlilik belgesini son gün ve 
saate kadar ibraz etmeleri şarttır. 

5 — Teklif verecek taşaronlar ihale gün ve saatten evvel işletmemiz İnşaat 
Şefliğinden alacakları birim fiyatlar üzerinden yapacakları tadirimli teklifleri vere
ceklerdir. 
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6 — Alınan teklif mektupları Komisyon marifetiyle açıldıktan sonra en fazla 
indirim yapana is verilecektir. 

7 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Orman Genel Müdürlüğü Döner 
Sermaye Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır. 

8 — İşletmemiz bölgelerinde yapılacak Köprü ve Sanat Yapıları programları 
ihale gün ve saatinden evvel işletmemiz inşaat Şefliğinden öğrenilebilir. 

6278 /1-1 • 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden-. 

AŞAĞIDA AYRINTILI D U R U M U GÖSTERİLEN M A L Z E M E 
SATIN ALINACAKTIR 

l — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile yapılacak iha-
lelerin. en son gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

Cinsi Miktarı İhale Tarihi Saati 

1) Fren balatası 17 Kalem 25/4/1983 15.00 
2) Oluklu renkli çatı kaplama levhası ve mahya 2600 Adet 2/5/1983 
3) Atölye tezgahları 6 Adet 2/5/1983 
4) Büro makinaları 12 Adet 2/5/1983 » 

S) Damper kasası imali 10 Adet 9/5/1983 » 

6) Muhtelif kablo (6 kalem) 7200 Metre 9/5/1983 M 

7) Muhtelif kablo (11 kalem) 50000 Metre 9/5/1983 » 

8) Anügron kablo (8 kalem) 15000 Metre 9/5/1983 > 

9) Kama sürgülü oval çelik döküm vana 9 Adet 9/5/1983 » 

10) Arazöz (Komple) 1 Adet 9/5/1983 3* 
2 — Teklif zarfları ihale günleri saat 14.00'e kadar EKİ Genel Muhaberat Şef

liğine verilmiş olacaktır. 
3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de Zonguldak'ta 

Ereğli Kömür işletmeleri Müessesesi EKİ 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 
Hipodrum Kat. 11'den, İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi No. 
284 - 288 Kat 12'de T. K. I. İstanbul Satınalma Müdürlüğünden, İzmir Bornova'da 
Ege Linyitleri istetmesi Müessesesi Müdürlüğünden temin edilebilir 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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Etibank Mahdut Mesuliyeti! Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce 0,15 - 0,20 mm. tek kat kalınlığında, 75 -80 cm. çift kat 
genişliğinde 8 ton nylon branda satınalınacaktır. 

2 — İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 10/5/1983 Salı günü saat 15.00'de 
Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler Müessesemiz Satınalma Müdürlüğünden bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

4 — Bu işin geçici teminatı 100.000,— TL. dır. 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat 

Servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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Köyişlert ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 
Y S E . XI. Bölge Müdürlüğünden : ELAZIĞ 

S. No : 1 - işin Adı : Tuncell-Mazgirt 2. Grup Sanat Yapıları, Keşif Bedeli : 
46.877.535,38, T L . Geç. Teminatı: 1.406.327,— T L . İhale Tarihi : 13/5/1983. Saati : 
15.00. 

1 — Yukarıda, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı Köyyol-
ları Sanat yapısı İşi 2490 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince müteahhit nam-ı he
sabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme YSE. XI. Bölge Müdürlüğü KöyyoUart Şefliği odasında yapıla
caktır. 

3 — Talipliler işe ait eksiltme dosyalarım her gün mesai saatleri dahilinde 
Y S E . XI. Bölge Müdürlüğünde görülebilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Kanuni geçici teminat (Banka mektubu olduğunda limit dahili olacaktır.) 
b) 1983 yılına ait Ticaret Odası vesikası. 
c) Müracaat dilekçesi İle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanak
larım açıklayan mail durum bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) 
Grubundan en az işin keşif bedeli kadar süresi dolmamış müteahhitlik karnesini ib
raz etmeleri Elazığ YSE. XI. Bölge Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme bel
gesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak
ları teklif mektuplarım mevzuata uygun bir şekilde ihale saatinden (1) saat evveli
ne kadar İhale Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 — İstekliler eksiltme belgesi almaları İçin ihale tarihinden 3 gün önce mesai 
saati sonuna kadar 50,— T L . damga pulu ve 1 adet fotoğrafı ihtiva eden dilekçe ile 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

7 — Postadaki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 6279 / 1-1 

• • m 
Ordu 111 Gölköy ilçesi Belediye Başkanlığından : 

1 — Amme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltmek suretiyle 15 ton civarı ağırlığında bir adet 
paletli yükleyici alınacaktır. 

2 — Yükleyicinin muhammen bedeU 30.000.000,— lira olup, geçici teminatı 
900.000,— Uradır. 

3 — Alınacak yükleyiciye alt idari ve teknik şartname mesai saatleri içinde 
Belediye Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilebilinlr. 

4 —< Taliplilerin bulunduğu ticaret odasından şirketin sicille kayıtlı ve halen 
faaliyette olduğunu bir belge ile ayrıca şirket namına tekliflerde bulunacak kimsele
rin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekâletnamesini ibraz etmek 
zorunludur. 

5 — İhale 11 Mayıs 1983 günü saat 14.00 de Belediyemiz Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

6 — Teminatlar 2490 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtildiği şekli ile ka
bul edilir. 

7 — Talipliler istenilen belgeler ile birlikte teklif mektuplarım ihale saatinden 
önce Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmekte olup, postadaki vaki gecikmeler
den sorumluluk kabul edilmez. 

8 — Alınacak olan iş makin asının yedek parçaları piyasada bol bulunanların 
tercih olunduğu ilan olunur. 6280 / 1-1 
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Kuşadası Belediye Başkanlığınaan : 

1 — Şehir merkezi ile yat limanı arasında kalan sahil ban canın onarımı ve 
düzenlenmesi işi, 4/5/1983 günü saat 15.30 da 2490 sayılı Kanunun 22 sayılı K.H.K. 
İle değişik 31 nci maddesine İstinaden kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle ihaleye 
Çıkarılmıştır. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli 27.597.914,85 T L . olup, geçici teminatı 
827.937,— T L . dir. 

3 — İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
a) Kanunî İkametgâh belgesi, en aşağı (B) Grubu müteahhitlik karnesi 1983 

yılı Ticaret Odası kayıt belgesi, Bayındırlık Bakanlığı Tapı, Tesis ve Onarım İşleri 
İhalelerine Katılma Yönetmeliğine uygun tanzim edilecek ihaleye katılma belgesi, 

b) Şirketler, (a) fıkrasında istenenlerin dışında, 1983 yılına ait şirketin sir
küleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimsenin bu şirketin vekili olduğunu gös
terir Noterlikten tasdikli vekâletname ibrazı şarttır. 

4 — İstekliler ihaleye katılma belgesi almak için en geç 2/5/1983 günü saat 
17.30 a kadar Belediye Fen İşlerine müracaat edeceklerdir. 

5 — İhale dosyası 10.000,— TL . şartnameler 1.000,— T L . karşıhğında Fen Dai
resinden verilir. 

6 — Teklif mektupları 4/5/1983 günü saat 14.30 a kadar Belediye Encümen 
Başkanlığına verilecektir. Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edil
me». 

İhale encümen Salonunda yapılacaktır. Şartname Fen İşlerinde görülebilir. 
İlan olunur. 6304 /1-1 

Tarsus Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz Otobüs İşletmesine şehir içi taşımalarında kullanılmak üzere 
Belediye tipi 3 adet otobüs 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Otobüs ihalesi 10 Mayıs 1983 günü saat 15.00 de Belediye Encümeni hu
zurunda yapılacaktır. 

3 — Otobüslerin beherinin tahmini bedeli 10.750.000,— lira, üç adedinin İse 
toplamı 32.250.000,— liradır. Geçici teminatı 967.500,— lira olup, kati teminat ihale 
bedelinin % 6 sidir. 

4 — ihale teklif mektupları ihale günü saat 14.00 e kadar Belediye Başkan
lığına verilmiş olacaktır. 

5 — Otobüs satın alınması için ilgili teknik ve idari şartname mesai saatlerin
de Otobüs İşletmesi Müdürlüğünde görülebUlr. 

6 — Otobüsler hiç kullanılmamış ve yeni olacaktır. 1982 senesi sonu veya 1983 
senesi İmalâtı olacaktır. 

Keyfiyet Uân olunur. 6275 / 1-1 • 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar 

ve HES Dairesi Başkanlığından: 

B E R G A M A K E S T E L BARAJI V E TESİSLERİ İKMAL İNŞAATI 
D U Y U R U 

1 — DSİ n . Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde, izmir IH, Bergama ilçesi 
merkezine 1 Km. mesafede, Kestel Çayı üzerinde inşa edilecek sulama gayeli Berga
ma Kestel Barajı ve tesisleri ikmal İnşaatı lal, bu İşleri yapabilecek kapasitedeki 
Türk müteahhitleri arasında teklif isteme usulü İle ihaleye çıkarılacaktır. 
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2 — İş, genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır : 
2.1 — Derivasyon dipsavak tüneli beton kaplaması dahil tamamlanmıştır. 
2.2 — Baraj gövdesi, temelden yaklaşık 65 m. yükseklikteki ve 210 m. kret 

uzunluğunda olup, zonlu toprak dolgu tipindedir. 
2.3 — Dolusavak yandan ahşlı ve kontrolsüzdür. 
2.4 — Bu işte takriben, 1.400.000 mJ kazı ve dolgu, 6000 m 3 beton imalat İşi 

ile 1500 mi idari site binaları inşaatı yaptırılacaktır. 
3 — İhaleye iştirak etmek İsteyenlerin, aşağıdaki belgeler ve bir dilekçe İle 

10/5/1983 Sah günü saat (17.00)'ye kadar D S I Genel Müdürlüğü Barajlar ve H E S 
Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. 

31 — M Ü T E A H H I T L I K K A R N E S I : 
at Müteahhitlik karnesinin (A) grubundan en az 1.100.000.000,— T L . (Blr-

milyaryüzmilyon lira) olması şarttır. 
b) istekli, firma grubu olduğu takdirde, pilot firmanın ortaklıktaki hissesinin 

en az % 50 ve müteahhitlik karnesinin de (A) grubundan en az 1.100.000.000,— T L . 
(Blrmilyaryüzmilyon lira) olması şarttır. 

c) Yapılacak başvurularda yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karnesi
nin sureti konulduğu takdirde, karne aslının da başvuru sırasında D S I Barajlar ve 
HES Dairesi Başkanlığındaki yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına 
kaydettirilmesi şarttır. 

3 2 — YAPI ARAÇLARI B I L D I R I M I : 
a) Bu iş için aşağıda Liste-l'de yazıh asgari m akına ve teçhizatın, iş progra

mına göre idarece tespit edilecek tarihlerde işyerinde çalışır vaziyette bulundurul
ması zorunludur. 

İstekli, Liste-l'de yazılı makina ve teçhizatı işyerinde zamanında ve çalışır va
ziyette bulunduracağına diar usulüne göre düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evra
kına ekleyecektir. 

L I S T E — 1 
İstenilen iş makinalarının cins, kapasite ve asgari adetleri şunlardır : 

Maklnanın Cinsi Kapasitesi Adedi 

1 — Ekskavatör (Shovell) 2 1/2 Yd 5 1 
2 — Ekskavatör (Dragline) 2 1/2 Yd 1 1 
3 — Yükleyici 1 1/2 Yd? 2 
4 — Dozer D6 (veya muadili) 1 
5 — Dozer D8 (veya muadili) 1 
6 — Damperli kamyon Toplam Kapasite 150 Ton 
7 — Keçiayağı silindir 

(Çekicisi ile beraber) Baraj tipi 1 
8 — Vibrasyonlu silindir Asgari 8 ton statik ağr. 1 
9 — Arazöz 10 Ton 1 

10 — Kompresör Toplam Kapasite 800 cfm 
11 — Betonlyer 500 litrelik 2 
12 — Agrega yıkama ve eleme tesisi 40 m'/saat 1 

b) Yukarıda (a) paragrafına göre bildirimi ve temini gerekli makina ve teç
hizattan olmak üzere, aşağıda liste - 2'de cins ve miktarları gösterilen makina ve teç
hizatın, isteklinin halen kendi malı olması (İstekli firma grubu ise bunların tama
mının pilot firmanın malı olması) şarttır. 

İstekli, Liste-2'deki makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik edici 
belgeler olarak. Noterden tasdikli fatura ve suretleri ve bu faturaların firmanın ka
nunî yevmiye ve demirbaş defterine İşlendiğine dair kayıtlar ile yine bu makinalann 
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1982 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan defter kayıtlarının Noterlikçe 
tasdikli suretlerini başvuru evrakına ekleyecektir. 

İsteklinin yurt dışındaki makinaları ile proforma faturalar değerlendirmede dik
kate alınmayacaktır. Yabancı dille yazılmış fatura v.s. belgelerin Noterlikçe tasdikli 
Türkçe tercümelerinin de başvuru evrakına eklenmesi şarttır. 

L İ S T E — 2 

Makina ve Teçhizatın Cinsi Kapasitesi Adedi 

1 — Ekskavatör (Shovell) 11 /2 Yds 1 
2 — Ekskavatör (Dragline) 1 1/2 Yd3 1 
3 — Yükleyici 1 1/2 Yd* 1 
4 — Dozer D6 (Veya muadili) 1 
5 — Dozer D8 (Veya muadili) 1 
6 — Damperli kamyon Toplam Kapasite 800  tON
T — Keçiayağı silindir 

(Çekicisi ile beraber) Baraj tipi 1 
8 — Vibrasyonlu silindir Asgari 8 ton statik ağr. 1 
9 — Kompresör Toplam Kapasite 800 EFM

10 — Betoniyer 500 litrelik 1 
11 — Agrega yıkama ve eleme tesisi 40 mVsaat 1 

3.3 — MALİ D U R U M BİLDİRİMİ : 
Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan bildiriye bankalardan alınmış banka 

kredisi mektuplarının da eklenmesi gereklidir (İstekli firma grubu ise, her ortağın 
ayrı ayrı malî durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zo
runludur). 

3.4 — TEKNİK P E R S O N E L BİLDİRİMİ : 
İstekli, bu işte çalıştıracağı teknik personeli bildirerek kilit teknik personelin 

özgeçmişlerini başvuru evrakına ekleyecek ve teknik personel bildirimindeki perso
nelin 2531 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik ede
cektir. 

3.5 — TAAHHÜT BİLDİRİMİ : 
İstekli, son beş yılda bitirilmiş ve başvurunun yapıldığı tarihe kadar adına 

taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri belgelerle kanıtlayan taahhüt bildirimini 
başvuru evrakına ekliyecektir (istekli firma grubu ise, her ortağın taahhüdündeki işler 
ayrı ayrı gösterilecektir). 

4 — Yukarıda 3. maddede belirtilen yapı araçları bildirimi, malî durum bildi
rimi, teknik personel blidirimi ve taahhüt bildirimi örnekleri ile «başvuru dosyasının 
nasıl düzenleneceğine dair Not» (Başvuru dosyası örneği görülerek) İdareden temin 
edilecektir. Bu Not'ta belirtilen esaslara göre düzenlenmeyen başvuru dosyaları de
ğerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

5 — isteklilerin firma grubu teşkil ederek ihaleye katılmaları halinde, firma 
grubu anlaşmasını önceden yaparak başvuruda bulunmaları şarttır. Firma grubu teş
kil edecek istekliler, firma grubu beyanname örneğini başvurularından önce idareden 
alacaklardır. 

6 — Bu iş'e hiçbir şekilde avans verilmeyecektir. 
7 — İhaleye iştirak etmek isteyenler, bu işte çalışacak işçilerin ücret, sağlık, 

güvenlik ve çalışma şartları ile ilgili sözleşme hükümlerine uymak zorundadırlar. 
8 — Usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında başvurularını yanmış olan 

isteklilerden bu ihaleye iştirak etmeleri uygun görülenlere, bir davet mektubu gön
derilerek 5.000,— T L . bedel karşılığında ihale dosyası verilecek ve teklif istenecektir. 

9 — Telgrafla yapılan başvurular ve postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
6306 /1-1 
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Karadeniz Bakır isletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Kapalı zarfla teklif alma yöntemi İle idarî şartnamemizde belirtilen ilkeler 
çerçevesinde 3 kalemde 4 adet kepçe çenesi İmal ettirilecektir. Sözkonusu malzeme
lerin şartnameleri Genel Müdürlüğümüzden 1.500,— TL. mukabili temin edilebilir. 

Teklifler en geç 6/5/1983 günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüz Mu
haberat Servisine verilmiş olacaktır. 

Şirketimiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen 
veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Sipariş referansımız 253-MI-2095/FS olup, teklif zarfı üzerine mutlaka yazı

lacaktır. 
Başvuru Adresi : 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Ziya Göpalp Cad. No. 17 Yenişehlr-Ankara. 

6301 /1-1 

Şirketimiz ihtiyacı ha vah yükleyici (Rocker Shovel Loader) kapalı zarfla tek
lif alma yöntemiyle, teknik ve İdari şartnamesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde sa-
tınalınacaktır. 

Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz Dış Satınalma Müdürlüğünden 1.500,— T L . 
karşılığında alınabilir. 

Teklifler en geç 20/5/1983 günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Mu
haberat Servisine verilmiş olacak ve teklif zarfları 118-K-26/KO referansını taşıya
caktır. 

Şirketimiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Başvuru Adresi : 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü 
Dış Satınalma Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No. 17 Yenişehir - Ankara. 

6302 / 1-1 
1 

Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz, Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Doğum ve Ço
cuk Bakımevi Hastanesi ile Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinin 171 kalem İlâç, 
87 kalem tıbbi malzeme İle beyin cerrahi servisinin 130 kalem tıbbi alet 2490 sayılı 
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 

171 kalem ilâç muhammen bedeli 9.936.001,— Ura geçici teminatı 298.085 Ura, 
87 kalem tıbbi malzeme muhammen bedeli 8.582.960,— lira geçici teminatı 257.495,— 
Ura, Beyin Cerrahi Servisinin 130 kalem cerrahi alet muhammen bedii 6.250.300,— 
lira olup geçici teminatı 187.510,— liradır. 

Eksiltme 12/5/1983 Peşembe günü saat 11.00 de Devlet Hastanesi Baştablbil-
ğinde yapılacaktır. 

Liste ve şartnameler Sağlık Müdürlüklerinde ve Devlet Hastanesi idaresinde 
görülebilir. 

Talihlilerin 32. madde gereğince hareket etmeleri, postada vaki gecikmeler ka
bul edilmiyecektlr. 

İlân olunur. 6273 / 1-1 
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Çeşitli ilânlar 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından .-

İli: Afyon, ilçesi: Merkez, Köyü veya Mevkii : İşcehisar, Madenin Cinsi: 
Mermer, Ruhsatnamenin Tarihi : 25/11/1965, Numarası : 9/23. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : Afyon K25-b4 1/25.000 ölçekli paftada takriben Y=9137,000 X=2725.00 

koordinesindeki 1245.64 rakımlı Karatoprak tepeden 140.9208 gratlık semt açısı ve 
349.99 m. mesafedeki (A) noktasındaki beton sütundan bağlıyarak, (A) beton sütü-
nundan 140.9204 gratlık semt açısı ve 1188,31 m. mesafedeki (D) beton sütununa 
doğru hat. 

Doğusu : (D) beton sütunundan 214.0111 gratlık semt açısı ve 145.38 m. mesa
fedeki (L) beton sütununa, buradan 321.0358 gratlık semt açısı ve 429,16 m. mesafe-
fedekl (E) beton sütununa buradan 269.6300 gratlık semt açısı ve 819.60 m. mesafedeki 
(G) noktası beton 3ütununa, buradan 198.9034 gratlık semt açısı ve 1244,17 m. mesa
fedeki (H) beton sütununa, buradan 165.9465 gratlık semt açısı ve 1256,40 m. mesa
fedeki (M) beton sütununa, buradan 214.0006 gratlık semt açısı ve 931,22 m. mesa
fedeki (C) beton sütununa kırık hat. 

Güneyi : (C) beton sütunundan 381.9508 gratlık semt açısı ve 824,96 m mesa
fedeki (B) beton sütununa, buradan 321.0000 gratlık semt açısı ve 913,73 m. mesa
fedeki (B) beton sütununa kırık hat. 

Batısı : (B) beton sütunundan 18.8682 gratlık semt açısı ve 2914,17 m. mesa
fedeki hudut başlangıcı olan (A) beton sütununa doğru hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Mermer madeni için Turan 
Beklşoğlu uhdesine 10 yıl müddetle İşletme ruhsatı verilecektir. 

itiraz olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 
İğinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin 
hitanundan sonra vukubulacak itirazların kabul edllmlyeceği 6309 sayılı Maden Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince Uân olunur. 6298 / 2-1 

Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : 

İdare Merkezi Niğde'de bulunan Dltaş Doğan Yedek Parça İmalât ve Teknik 
A. Ş. nln 100.000.000,— lira olan sermayesinin 300.000.000,— liraya yükseltilmesi ne
deni İle ihraç edilen birlik kupürü 1.000,— Ura itibari değerde 75.000 adet nama, 
125.000 adet hamiline yazılı A -B-C-D-E Grubu hisse senedi (halen muvakkat ilmü
haber) öncekileri tamamlamak üzere 12/4/1983 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alın
mıştır. 6270 

İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Cerrahgil Denizcilik Nakliyat ve Ticaret 
A . Ş. nln 30.000.000,— lira olan sermayesinin 200.000.000,— liraya yükseltilmesi ne
deni ile ihraç edilen birlik kupürü 5.000,— lira itibari değerde 34.000 adet nama yazılı 
hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere 12/4/1983 tarihinden İtibaren Borsa Kotuna 
alınmıştır. 6271 

İdare Merkezi İzmir'de bulunan Ege Biracılık ve Malt SanayU A. Ş. nin 
600.000.000,— lira olan sermayesini temsil eden birlik kupürü 1.000,— Ura İtibari de
ğerde 600.000 adet hamiline yazılı hisse senedi 12/4/1983 tarihinden itibaren Borsa 
Kotuna alınmıştır. 6272 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletme Müdürlüğünden » 

8 Nisan 1983 gün ve 18010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Yurtdışı 
Müteahhitlik Hizmetlerinin Desteklenmesi, Koordinasyonu ve Denetimine Ait» 
19/1/1983 tarih ve 83/5987 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma Riskin Tebliğ'e ek 
olarak yayınlanan; 

Örnek 1 A Yurtiçinde bitirilen işler, 
örnek 1 B Yurtdışında bitirilen işler. 
Örnek 2 A Yurtdışında halen devam eden işler. 
Örnek 2 B Yurtiçinde devam eden işler, 
Örnek 3 A Sahibi olduğu yurtiçi makina ve teçhizat listesi. 
Örnek 3 B Sahibi olduğu yurtdışı makina ve teçhizat listesi. 
Maktu formlar halinde İşletme Müdürlüğümüzde bastırılmış olup, 10'luk 

koçanlar faalinde, beher koçan 150,— TL.'ye 11 Nisan 1983 tarihinden itibaren 
Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğü Resmi Gazete satış bölümlerinde sa
tılmaktadır. 

Belirtilen formların başka özel kurumlar, matbaalar ve kırtasiyecileri 
tarafından bastırılması ve satılması yasaktır. 

Duyurulur. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanun: 

2817 Gümrük Kanununda Değişiklik Kanunu 1 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Kararlan 

83/6336 İstanbul, Kadıköy, Kurbağh Dere Düzenlemesi ile İlgili 
Kamulaştırma Kararı 15 

33/6340 Hac Seyahatim Düzenleme Kararında Değişiklik Kararı 17 

Atama Kararları 

— Bayındırlık, Ulaştırma Bakanlıklarına Alt Atama Kararları 19 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 20 
— İlânlar 21 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




