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BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; 
a) Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, 
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürri

yetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin 
ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozul
ması, 

Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde 
uygulanacak hükümleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; olağanüstü hal ilanına tabii afet, tehlikeli salgın 

hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde 
vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü halle
rin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl 
sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve 
ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, gö
revlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim 
usullerine ilişkin hükümleri kapsar. 
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Olağanüstü halin ilanı 
MADDE 3. — Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu : 
a) Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hal

lerinden birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda; 
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyet

leri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin 
ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozul
ması hallerinde, Millî Güvenlik Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra; 

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçme
mek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise 
derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakan
lar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uza
tabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 
gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağan
üstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Millî Güvenlik 
Kurulunun görüşünü alır. 

Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Tür
kiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde di
ğer araçlarla ilan edilir. 

Kanun hükmünde kararname 
MADDE 4. — Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında 

toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 
91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde 
kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

İKİNCİ KISIM 
Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak 

Tedbirler 
Yükümlülükler 
MADDE 5. — Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağan

üstü hal ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana 
gelen hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para 
ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler; para, mal ve 
çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanır. 

Para yükümlülüğü 
MADDE 6. — Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü 

hal ilan edilmesi durumunda gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile 
yardımlardan sağlanır. 

Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kaynak-
larından zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi kuruluşlarının ola 
naklarından yararlanılır. 

Para yükümlülüğünün uygulanmasında, kuruluşların hizmet ve faaliyetleri 
nin aksatılmaması gözönünde tutulur. 
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Mal yükümlülüğü 
MADDE 7. — Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü 

hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişi
ler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, 
araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek 
zorundadırlar. 

Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki genel ve katma bütçeli dairelere, kamu 
iktisadî devlet teşekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve ma-
hallî idarelere başvurulur. İhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince 
karşılanmaması halinde, imkân ve kaynakları da dikkate alınarak, bölgedeki özel 
kuruluşlara ve gerçek kişilere ait olanlara yükümlülük konulur. 

Yiyecek, giyecek, araç, gereç, ilaç ve tıbbi malzemeler gibi zaruri maddeler 
bölge sınırları içinde sağlanamadığı takdirde, bu Kanun hükümleri uygulanmak 
suretiyle en yakın bölgelerden yükümlülük yolu ile sağlanır. 

Çalışma yükümlülüğü 
MADDE 8. — Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağan 

üstü hal ilan edilen bölgelerde bulunan 18-60 yaşları arasındaki bütün vatandaş
lar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. 

Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri, ça-
lıştırılacak kişilerin yaş, cinsiyet, sağlık, meslekleri, meşguliyetleri ve sosyal du
rumları ile aile ve bakıma muhtaç yakınları gözönünde bulundurulur. 

İşçi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kuruluşlar arasındaki işçi naklinde, İş 
ve işçi Bulma Kurumu teşkilatından yararlanılır. 

Gerekli görülen hallerde çalışılan işyerlerinde gündüz ve gece çalışmaların
da günlük iş saatleri, işlerin niteliğine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Haf
ta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Öğle Dinlen
mesi Kanunu, hükümleri kısmen veya tamamen uygulanmayabilir. 

Çalışma yükümlülüğünün uygulanmasında kuruluşların görev ve hizmetle
rinin aksatılmaması ve yükümlülerin meslekî faaliyetleri gözönünde bulundu
rulur. 

Alınacak tedbirler 
MADDE 9. — Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü 

hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar gözönünde bulundurula
rak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir: 

a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerle
rine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya 
başka yerlere nakletmek, 

b) Resmî ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime 
ara vermek ve öğrenci yurtlarım süreli veya süresiz olarak kapatmak, 

c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna diskotek, bar, dan
sing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, 
otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek ve bun
ların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak 
ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak, 

d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin 
yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak, 

e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yarar
lanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara elkoymak, 

f) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşı
nır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha 
etmek. 
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g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin 
bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarım kontrol etmek, sınırlamak 
veya gerektiğinde yasaklamak, 

h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek, 
i) Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda 

madde ve eşyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kul
lanılan ilaç, kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin, inşaat, sanayi, ulaşım ve tarım-
da kullanılan eşya ve maddelerin, kamu için gerekli diğer mal eşya, araç, gereç 
ve her türlü maddelerin imali, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konuların
da gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde elkoymak, kontrol etmek ve 
bu malları satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını durdu
ran veya yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de nazara alınarak 
işyeri bulunduğu mahal için hayati önem taşımadığı takdirde işyerini kapatmak, 

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma 
araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarım kayıtlamak veya yasaklamak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde 

Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler 
Ağır ekonomik bunalım hallerinde yükümlülükler ve alınacak tedbirler 
MADDE 10. — Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı duru

munda, ekonominin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hiz
met piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat politikalarını 
belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzi
mi ve takibi konularında Bakanlar Kurulunca kanun hükmünde kararname çıka
rılabilir. 

Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnamelerle kendisine verilen yetki
ler doğrultusunda alınacak kararların yürütülmesini aşağıdaki fıkra uyarınca oluş-
turulacak Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kuruluna veya ilgili ba
kanlıklara bırakabilir. 

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Başbakanın başkan
lığında, ekonomik işlerden sorumlu Devlet Bakanı ile Maliye, Ticaret, Tarım ve 
Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Tekel ve Ça
lışma bakanlarından oluşur. 

Kurul, belirli kararların yerine getirilmesi için bölge veya il valilerini gö
revlendirebileceği gibi, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da görev 
verebilir. 

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ile Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koor
dinasyon Kurulunun kararlarının uygulanmasına İlişkin belirlemeleri Resmi Gazete 
ile ilan edilir ve ilgililere tebliğ olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler 

Tedbirler 
MADDE 11. — Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini koru
mak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngö
rülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir: 

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, 
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmala

rını, araçların seyirlerini yasaklamak, 
c) Kişilerin-, üstünü, araçlarım, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası 

ve delil niteliğinde olanlarına el koymak. 
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d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten gire
cek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak, 

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılması
nı, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal böl
gesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılma
sını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, 
gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak, 

f) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her 
türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak, 

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, 
kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bun
ların artırılmasını istemek, 

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğin
de durdurmak veya yasaklamak, 

i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini 
yasaklamak, 

j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, 
radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü 
zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanma-
sını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunla-
rın hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya alet veya araçların teslimini 
istemek veya toplatmak, 

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi 
ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge 
içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak. 

1) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya te
şekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya ya-
saklamak, 

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini ya
saklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapı
lacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplan-
tıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Organlar ve Uygulama 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Organlar 

Koordinasyon 
MADDE 12. — Olağanüstü hal ilanında koordinasyon Başbakanlıkça sağla

nır. 
Başbakanlıkta bunun için, olağanüstü hal ilanına sebep olan konu ile İlgili 

bakanlıklar temsilcilerinden oluşan Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Ku
rulu kurulur. Bundan ayrı olarak Kurula katılan bakanlıklarda da merkez kuru
luş içinde bir ünite görevlendirilebileceği gibi özel bir ünite de kurulabilir. 

Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun, kuruluş ve çalışma 
esasları çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Ağır ekonomik hal sebebiyle olağanüstü hal ilanında 10 uncu madde hüküm
leri saklıdır. 

Olağanüstü hal kurulu ve büroları 
MADDE 13. — Bölge valiliği teşkilat ve birimlerinin görevleri saklı kalmak 

üzere, olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde olağanüstü hal ilanını gerektiren olay-
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lan ve tedbirlerin uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili öneriler-
de bulunmak üzere bölge valisinin başkanlığında, görevlendireceği il valileri ile 
diğer kamu kuruluşları yöneticilerinin, garnizon komutam veya görevlendireceği 
bir temsilcinin üye olarak katılacağı bölge olağanüstü hal kurulu kurulur. 

Bölge vahşinin gerek görmesi veya olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, il 
merkezlerinde ve ilçelerde birer olağanüstü hal bürosu oluşturulur. İl bürolarına il 
valisi veya görevlendireceği vali muavini, ilçe bürolarına kaymakamlar başkanlık 
eder. 

Adlî ve idari yargı ile askeri teşkilatta çalışan personel hariç olmak üzere, 
başkanlarının uygun göreceği kamu görevlileri, olağanüstü hal süresince, bu kurul 
ve bürolarda kendi kadroları ile çahştırılabilir. 

Olağanüstü hal kurul ve bürolarının kuruluş, toplanma, karar alma, çalışma 
usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Olağanüstü Halin Uygulanması 

Olağanüstü halin uygulanması 
MADDE 14. — Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki : 
a) Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il vahşine, 
b) Bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmesi halinde bölge va-

lisine. 
c) Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurt

ta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle 
bölge valilerine. 

Aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür. 
Bölge valileri; kendilerine ait görev ve yetkilerin bir kısmını veya tamamını, 

illerinde olağanüstü hal ilan edilen il valilerine devredebilirler. 
Yükümlülüğün duyurulması ve yerine getirilmesi 
MADDE 15. — Genel kapsamlı yükümlülükler için her çeşit yayın araçlarıy

la ilanen, gerektiğinde belirli yükümlülükler için ilgililere yazılı olarak ve acil hal
lerde daha sonra yazı ile teyid edilmek üzere sözlü olarak duyuru yapılır. 

Bu duyuru üzerine yükümlüler, yükümlülük konusu para, taşınır ve taşınmaz 
mallarını verilen süre içinde ve istenilen şekilde görevlilere teslim etmek, çalışma 
yükümlülüğüne tabi tutulmuşlarsa belirtilen gün ve saatte işbaşında hazır bulun
mak zorundadırlar. 

Yükümlülüğün karşılığının tespiti ve ödenmesi 
MADDE 16. — Teslim alınan veya kullanılan mallarla yaptırılan çalışmala

ra karşılık ilgililere birer belge verilir. 
Mal ve çalışma yükümlülerinin bu belgelerle İlgili makamlara başvurmaları 

üzerine alınan malların veya yaptırılan çalışmaların bedeli, kirası, ücreti veya taz
minatı mahalli rayice veya satış fiyatına göre olağanüstü hal kurulu veya büro-
larınca tespit ve takdir olunarak, usulü dairesinde ödenir. 

Ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside bağlanması hallerinde, bu ala
caklar, kanuni faizleri ile birlikte ödenir. 

Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata karşı ilgililer, genel hü
kümlere göre adli yargıya başvurabilirler. 

Geçici süre için alınacak mallar 
MADDE 17. — Geçici süre için alman taşıt araçları ve diğer mallar, yüküm

lülük sona erdiğinde ilgililere geri verilir. 
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16ncı madde ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikte 
gösterilir. 

Kamu kuruluşlarına ait malların iadesi 
MADDE 18. — Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi devlet te

şekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve mahallî idarelere ait ku
ruluşların geçici olarak kullanılan taşınır ve taşınmaz malları ile tüketilmeyen mad
deleri geri verilir. Bunlar için herhangi bir bedel, ücret, kira veya tazminat ödenmez. 

İstisnalar 
MADDE 19. — Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri ile 

11 inci maddesinin (c) bendi adli ve askeri kurumlar ile hakim, savcı ve askeri per
sonel hakkında uygulanmaz. 

Yükümlülüklerin konulmasında ve tedbirlerin alınmasında milletlerarası hu
kukun diplomatik temsilciliklere ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalıklar ile yasama 
dokunulmazlığına ilişkin hükümler saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Yardım İstemi 

Tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım istemi 
MADDE 20. — Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası

nın (a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri, kendi mülkî ida
re bölümlerindeki «Acil Kurtarma ve Yardım Örgütlerinin» ihtiyacı karşılayamaya-
cağının anlaşılması üzerine, çevredeki bölge valiliklerine başvururlar. 

Bölge valileri, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşmaları veya yakın bölge 
valiliklerinin göndereceği yardım gelinceye kadar, bölgedeki en büyük askeri ko
mutanlıktan yardım isteyebilir. 

Bölge valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgililerce derhal yerine getirilir. 
Kuvvet istemi 
MADDE 21. — Bölgelerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası

nın (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri; bölgelerinde çıka-
bilecek toplumsal olaylarla meydana gelen olayları, emrindeki kuvvetler ve bu iş 
İçin tahsis edilen kolluk kuvvetleriyle önlemeye ve bastırmaya çalışırlar. 

Ancak, olayları bu şekilde önleyemedikleri veya önlenmesini mümkün gör-
medikleri veya aldıkları tedbirleri bu kuvvetlerle uygulayamadıkları veya uygulan
masını mümkün görmedikleri takdirde, çevredeki bölge valiliklerine müracaatla, o 
bölgenin kolluk kuvvetleri ve bu iş için tahsis edilen kuvvetlerden yararlanmak için 
yardım isterler. Bu halde durum; ayrıca İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

Bütün bu önlemlerin de yeterli görülmemesi veya ani ve olağanüstü olaylarla 
karşılaşılması halinde bölge valisi, bölgedeki en büyük askeri komutanlıktan yar
dım isteyebilir. 

Bölge valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgililerce geciktirilmeksizin ye
rine getirilir. 

Bölge valisinin askeri birliklerden yardım istemesi halinde, aşağıdaki hüküm
lere göre hareket edilir; 

a) Aci l durumlarda bu istek, sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla 
sözlü olarak yapılabilir. 

b) Çapı askeri komutanlık tarafından tayin edilen ve muhtemel olaylar için 
istenen askeri kuvvet, ilgili i l valisinin de görüşleri alınarak, olaylara hızla el koy
maya uygun yerde hazır bulundurulur. 

Ani ve olağanüstü olaylar için istenen askeri kuvvet ise, derhal bölge valisi 
tarafından verilen görevleri kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve 
talimatına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler İle 
kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak ye
rine getirir. 
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c) Güvenlik kuvvetleri İle yardıma gelen askeri kuvvet arasındaki işbirliği 
ve koordinasyon, emir ve komutaya ilişkin esaslar, bölge valisi ile bölgedeki en üst 
askeri komutan tarafından tespit edilir. Ancak, güvenlik kuvvetleri ile yardıma ge
len askeri birliğin belirli görevleri beraber yapmaları halinde komuta, sevk ve idare, 
görev verilen askeri birliğin komutam veya askeri birliklerin en kıdemli komutam 
tarafından üstlenilir. 

d) Askeri kuvvet kullanılan durumların gerektirdiği harcamalar içişleri Ba-
kanlığı bütçesine konulan ödenekten, ödeme emri beklenmeksizin yapılır. 

II valilerinin yardım ve kuvvet istemi 
M A D D E 22. — a) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi gereğince olağanüstü hal ilan edilen i l valileri, bu konularda mevcut kanun
ların kendilerine verdiği yetkileri kullanarak yardım isteminde bulunurlar. 

b) İllerinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince olağanüstü 
hal ilan edilen i l valileri çıkabilecek toplumsal olaylarla meydana gelen olayları, em
rindeki kolluk kuvvetleri ile önlemeye ve bastırmaya çalışırlar. Olayları önleyeme-
dikleri veya önlenmesini mümkün görmedikleri veya aldıkları tedbirleri bu kuvvet
lerle uygulayamadıkları veya uygulanmasını mümkün görmedikleri takdirde, bağlı 
oldukları bölge valisine başvururlar. Yardım üzerine gönderilen kolluk kuvvetleri i l 
valisinin emrine girer. 

11 valisi, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşması halinde veya bölge valisinin 
göndereceği güçler gelinceye kadar görev yapmak üzere en yakın askeri komutan
lıktan yardım gönderilmesini isteyebilir. II valisi ayrıca bu durumu bölge valisi ve 
içişleri Bakanlığına bildirir. 

II valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgililerce gecikmeksizin yerine getirilir. 
II valisinin askeri birliklerden yardım istemesi halinde 21 inci madde hüküm

leri uygulanır. Bu halde, bölge valisine ait görev ve yetkiler, i l valilerince yerine ge
tirilir. 

Silah kullanma yetkisi 
M A D D E 23. — Olağanüstü hal ilanından sonra kolluk kuvvetleri ile kendilerine 

görev verilen özel kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini ye
rine getirirken kanunlarda silah kullanmayı icap ettiren hal ve şartlardan herhangi 
birinin tahakkuku halinde, silah kullanma yetkisini haizdirler. 

Olağanüstü halin, bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi gereğince İlan 
edilmesi halinde, silah kullanma yetkisini sahip bulunan güvenlik kuvvetlerinin tes
lim ol emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuv
vetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri 
mensupları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler. 

Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkraları hükümleri İle 1481 sayılı 
Asayişe Müessir Bazı Fililerin önlenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi hüküm
leri uygulanır. Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz yapılır. 

Yukarıda belirtilen görevlilerin Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini ko
rumak için silah kullanmalarına ilişkin olarak bölge valisi ve 11 valisinin bu maddeye 
göre verdiği emirler, uygun araçlarla ilan edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Yargı Görevi, Usul ve Ceza Hükümleri 

Olağanüstü halde yargı görevi ve usul 
M A D D E 24. — Olağanüstü hal İlan edilen yerlerde, devlet güvenlik mahkeme

leri ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda 
bakılır. 
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Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve ko
vuşturma, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muha
keme Usulü Kanununa göre yapılır. 

Ceza hükümleri 
M A D D E 25. — a) Tabiî âfet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik 

bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen yerlerde; 
1. Bölge valisi veya i l valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla ve

rilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinle
meyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe 
aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, f i i l e r i başka bir suç oluştursa 
bile ayrıca üç aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

2. Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mü
balağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler, fiilleri başka bir suç oluştursa 
bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma so-
nucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası otuzbin liradan aşağı 
olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail ve mesulleri hak
kında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

b) Olağanüstü hal bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
gereğince ilan edilmesi hallerinde bu yerlerde; 

1. Bölge valisi veya i l valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla ve
rilen yetkilere dayanılarak alman tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinle
meyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya ger
çeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluş
tursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

2. Bu maddenin (a) fıkrasının (2) nci bendine aykırı hareket edenler hakkında, 
verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

Gözaltında bulundurma süresinin uzatılması 
M A D D E 26. — Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

gereğince olağanüstü hal ilanında; Ceza Muha- kemeleri Usulü Kanununun 128 inci 
maddesinde açıklanan gözaltında bulundurma süreleri, Cumhuriyet savcısının veya 
tehirinde zarar umulan hallerde sulh veya sorgu hakiminin yazılı emriyle bir misline 
kadar uzatılabilir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mahallî idarelere alt yetkiler 
M A D D E 27. — Bölge valisi, olağanüstü halin gerektirdiği durumlarda mahallî 

idarelerin organlarınca alınacak kararlar ile tesis edilecek tasarrufların tamamının 
veya belli konulara ilişkin olanlarının; 11 merkezinde kendisinin, görevlendirilmesi 
halinde i l valisinin ve İlçelerde kaymakamların onayı ile yürürlük kazanmasını karar-
laştırabilir. 

Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda karar alma yetkisi i l valisine 
aittir. 

Yaralanma, sakatlanma ve ölüm halleri 
M A D D E 28. — Bu Kanun gereğince görevlendirilenler ile çalışma yükümlülü

ğüne tabi tutulanlar bu görevlerinden dolayı veya görevleri sona ermiş olsa bile yap-
tıkları hizmet nedeniyle veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık 
sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdî tazminat ile birlikte 
bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdî tazminatın 
esas ve yöntemleri, 3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlan
ması Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. 
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Fazla çalışma ücreti 
M A D D E 29. — Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde görevlendirilen 

kamu hizmetlilerine, görev alanların kadro derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi 
gözetilmeden, olayın özelliği ile görevin mahiyeti nazara alınarak, normal çalışma saa-
tini geçen her saat için, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktarda fazla ça
lışma ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile ödenebilir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, 
herhangi bir vergiye tabi değildir. 

8245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklıdır. 

ödenek 
M A D D E 30. — İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamaları karşıla

mak üzere genel bütçe ödeneklerini % 5'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu 
ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, katma bütçeli daireler bütçelerinin 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi olarak 
kullanımını sağlayacak önlemleri almaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kararların ilanı 
M A D D E 31. — Bu Kanuna göre alınan kararlardan yayınlanması zorunlu olan

ların veya yetkili mercilerce yayınlanması istenenlerin, Türkiye radyo ve televizyonu 
ile Resmî Gazete ve mahallî idarelere alt basın ve yayın araçlarıyla İlanı ve halka 
duyurulması ücretsiz olarak yapılır. Yetkili mercilerin yayın istekleri öncelikle ve 
geciktirilmeden yerine getirilir. 

Disiplin cezası uygulanması 
M A D D E 32. — Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya görevli olmaları ha

linde 11 valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere bölgelerinde çalışan ve Devlet 
Memurları Kanunu kapsamına giren bütün personele bu Kanun uyarınca verilen gö
revleri yapmamaları veya savsaklamaları veya alınan tedbirlere uymamaları halinde, 
tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirme-
diğine bakılmaksızın, durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma, kınama ve aylıktan 
kesme disiplin cezalarım doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidirler. 

Bölge ve 11 valisi, adlî ve askeri personel hariç olmak üzere birinci fıkra kapsa
mı dışında kalan kamu görevlileri İle diğer görevliler hakkında da, yukarıda belirti
len eylemlerinden dolayı brüt aylık ücretlerinin 1/30 - 1/8 arasında belirleyeceği mik
tarda ücret kesme cezası uygulayabilirler. 

Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği 
M A D D E 33. — Valilerin bu Kanunun verdiği yetkileri kullanarak yapacakları 

idarî işlemlere karşı açılacak davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 

Yönetmelik 
M A D D E 34. — Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, İçişleri Bakanlığının 

koordinatörlüğünde, i lgil i bakanlıkların iştiraki ile hazırlanarak Kanunun yayımım iz
leyen üç ay içinde, Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle Bakanlar Kurulunca yü-
rürlüğe konur. 

GEÇİCİ M A D D E — Bölge valiliği teşkilatı kurulup göreve başlayıncaya ka
dar, bu Kanunla bölge valilerine verilen görev ve yetkiler, i l valilerince yerine ge
tirilir. 

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

Yürütme 
M A D D E 36. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

26/10/1983 
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YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı 83/7187 

Eki l listede kimlikleri yazılı 27 (yirmiyedi) kişinin Türk Vatandaşlığına alın
ması; İçişleri Bakanlığının 15/9/1983 tarihli ve 238-00/40092 sayılı yazısı üzerine, 
14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı sayılı iskân Kanununun 6ncı maddesinin (B) fık
rasına göre, Bakanlar Kurulunca 7/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

S. R. PASİN 
Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 
Dışişleri Bekanı V. 

K. CANTÛRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bekanı 

İ. EVLİYAOĞIU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

K. AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

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

M . ÖZGÛNEŞ 
Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÛLKEN 
Mill i Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. A . SAMSUNLU 
İmar ve İskan Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT 
Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M . R. GÜNEY 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

S. SİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

SERBEST GÖÇMEN O L A R A K VATANDAŞLIĞIMIZA 
A L I N A C A K L A R A AİT LİSTE 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M . AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakan 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Uyrukluk 
S. No. Dosya No. Bildirim No. Soyadı ve Adı 

Nüfus 
Adedi Uyrukluğu 

1 238-22164(81) 19079 Day Tevhide 1 Yugoslav 
2 » 23345(83) 1-1499 Vatahsever İbrahim 8 » 
3 » 23346(83) S-2382 Şenvardar Saffet 2 > 
4 » 23347(83) 851-2/4296 Maraşlar Muzaffer 1 » 
5 > 23348(83) A-2917 Poyraz A l i 5 » 
6 » 23349(83) S-3610 Deniz Süleyman 1 » 
7 » 23350(83) E-633 Biçak Edip 9 > 

T O P L A M : 27 
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Tebliğler 
Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarından: 

Tebliğ No : 15 
16/6/1983 gün ve 18079 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13 No. lu Tebliğ 

gereğince; 
1. Türkiye ile Avusturya arasında eşya taşıması yapacak olan Avusturya 

plakalı taşıtlardan alınmakta olan ücretlerin alınmaması, 
2. Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere eşya taşıması yapacak olan Avusturya 

plakalı taşıtlardan alınan ücretlerin yerine bu taşıtlardan 29/6/1980 gün ve 17032 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5/6/1980 gün ve 8/984 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı E k i «Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları» nın 6. mad-
denin (A) bendine göre ücret alınması, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca karar
laştırılmıştır. 

3. Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

6400 Sayılı Kanunun 3. ve 5. Maddeleri Gereğince Kurulan ve Yüksek Denetleme 
Kurulu ile Bakanlık Temsilcilerinden Oluşan Bakanlıklararası Standardizasyon 
Komitesince Taşıt Standardizasyon Listesinde Yapılan Değişiklikleri Gösterir 

Kararlar 

Karar No : 104 Karar Tarihi : 28/4/1983 
Karar No : 105 Karar Tarihi : 10/6/1983 
Madde 1 — Taşıt Standardizasyon listesinin 4, 5, 6. maddelerinde yeralan 

«Kaptıkaçtı» İfadesi «Kaptıkaçtı-(Minibüs)» olarak, 7, 8, 9. maddelerinde yeralan 
«Pick-up» ifadesi «Pick-up-( Kamyonet)» olarak, 10. maddesinde yer alan «Plck-up» 
İfadesi «Plck-up (çift sıralı kamyonet)» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2 — a) Listenin 5 - A , 6, 8-.A, 12 - A, 19 - B, 2 0 - A maddelerinde yer-
alan taşıtlar için «Motor gücü 120 BHP fren beygir gücünden aşağı olmıyacak» 
ifadesi «Motor gücü 90 BHP fren beygir gücünden aşağı olmıyacak» şeklinde, 

b) 9. ve 10. maddelerinde yer alan taşıtlar için «Motor gücü 120 B H P fren 
beygir gücünden aşağı olmıyacak «ifadesi» motor gücü 105 B H P fren beygir gücün
den aşağı olmıyacak» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 3 — Listenin 6. maddesinde yeralan kaptıkaçtı (minibüs) arazi hizmet
leri İçin 4x4 tipi taşıtlara aşağıda B fıkrasında gösterilen dizel tip ilave edilmiştir. 

B) En az iki kapılı, çift diferansiyelli, 4 tekerleği muharrik tip, motoru 4 si-
lindirli, (70 B H P fren beygir gücünden aşağı olmıyacak) 4 zamanlı, dizelli oturma 
yeri şoför dahil en az 8 kişilik, karoseri çelik saçtan veya sentetik maddeden veya 
bir kısmı çelik saç ve bir kısmı sentetik maddeden mamul, şase ticari tip, kaloriferli. 

Madde 4 — Listenin 8, 9. ve 10. maddelerinde yeralan taşıtlara «Azami yüklü 
ağırlığı 3500 kg. a kadar» ifadesi ilave edilmiştir. 

Madde 5 — Listenin 9. maddesinde yeralan Pick-up (Kamyonet) Arazî hiz-
metleri için (4x4) maddesine aşağıda gösterilen B fıkrası ilave edilmiştir. 
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B) i k i kapılı, çift diferansiyelli, 4 tekerleği muharrik tip, motoru 4 silindirli 
(70 BHP fren beygir gücünden aşağı olmıyacak), 4 zamanlı, dizel, oturma yeri şoför 
dahil 3 kişilik, azami yüklü ağırlığı 3500 kg. a kadar, karoseri çelik saçtan veya sen
tetik maddeden veya bir kısmı çelik saç ve bir kısmı sentetik maddeden mamul, arka 
kapak açılabilir tip, kaloriferli. 

Madde 8 — Listenin 10. sırasında yeralan «Plck-up (çift sıralı kamyonet)-
Arazi hizmetleri için (4x4)» maddesine aşağıda B fıkrasında gösterilen dizel tip 
ilave edilmiştir. 

B) En az 3 kapılı, çift diferansiyelli, 4 tekerleği muharrik tip, motoru 4 si
lindirli, (70 B H P fren beygir gücünden aşağı olmıyacak) 4 zamanlı, dizel, oturma 
yeri şoför dahil 6 kişilik, azami yüklü ağırlığı 3500 kg. a kadar, karoseri çelik saç 
veya sentetik maddeden veya bir kısmı çelik saç bir kısmı sentetik maddeden ma
mul, arka kapak açılabilir tip, kaloriferli... 

Madde 7 — Taşıt Standardizasyon listesinin; 
a) 13, 14, 16 - A, 16 - B maddelerindeki «Benzinli veya Dizel» ifadesi «Dizel» 

olarak, 
b) 14, 15. maddelerindeki «Karoseri çelik veya aliminyum saçtan» ifadesi 

«Karoseri çelik saçtan» şeklinde, 
e) 22. maddesindeki «Motoru tek silindirli (60 - 250 cc. lik)» ifadesi «Motoru 

tek silindirli (45 - 250 cc. lik)» olarak, 
d) 8 - D maddesindeki «Bisiklet ve Motosiklet dışında kalan taşıtların» şeklinde, 

e) 3 - A Arazi-Binek maddesindeki «Oturma yeri şoför dahil en az 4 kişilik» ve 

3 - B Arazi binek maddesindeki «Oturma yeri şoför dahil en az 6 kişilik» ifadesi; 

«Oturma yeri şoför dahil en az 4, en çok 8 kişilik» olarak; 
f) 21 cenaze arabası maddesindeki «Şehir dışı hizmetlerine alt Plck-up» ifa-

desi «Pick-up (Kamyonet)» olarak, 
g) 23 - A motosiklet maddesindeki «Sepetli veya sepetsiz» ifadesi «Sepetsiz» 

olarak, 
h) 5-A maddesinde yeralan «Arka iki tekerleği muharrik tip» İfadesi «İki 

tekerleği muharrik tip» olarak, 
i) 18 - A ve 18 - B maddelerindeki «Tandeme 14,5 tondan fazla yük gelme

yecek şekilde imal edilmiş» ifadesi «Tandeme 16 tondan fazla yük gelmeyecek şe-
kilde imal edilmiş», şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 8 — Taşıt standardizasyon listesinden; 
2 - A maddesinde yer alan «Station Wagon (4x2)», 
16 - B maddesinde yer alan «Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 7500 kg. 4x2», 
20 - B maddesinde yer alan «Ambulans paletli (kar ve buzlu satıhlar İçin)», 
23 -B maddesinde yer alan «Motosiklet (Triportör üç tekerlekli)», 
15. maddesinde yer alan «Otobüs - 40 kişilik 4x2», 

«Bu Standarda riayet edilmesi gereken hususlar» maddesinin 6, 7, 8 - B ve 
8 - C fıkraları, 

Uygulamaya paralel olmak üzere çıkarılmıştır. 
Yukarıda belirtilen değişiklikler oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Tebliğ olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Herkes Bankası İdare Merkezinden s 

SAYI: 1983/203 
Döviz Kurları Bülteni 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 4 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 

1 ABD doları 249,50 254,49 
1 Avustralya dolan 229,04 233'R 
1 Avusturya ş i l i n i 13,62 13,89 
1 Batı Alman markı 95,45 97,36 
1 Belçika frangı 4,69 4,?8 
1 Danimarka kronu 26.44 '^1 
1 Fransız frangı 31,33 U'?f 
1 Hollanda florini 84,96 86,66 
1 İsveç kronu 32,04 32,6tt 
1 İsviçre frangı 117,61 119,96 

100 İtalyan l ireti 15,71 16,03 
100 Japon yeni 107,01 109,15 

1 Kanada doları 202,55 206,60 
1 Kuveyt dinarı 857,38 & 7 ^ 5 \ 
1 Norveç kronu 33,88 34,56 
1 sterlin 373,43 380,90 
1 Suudi Arabistan riyali 71,69 73,12 

249,50 
217,59 

13,62 
95,45 

4,45 
26,44 
31,33 
84,96 
32,04 

117,61 
14,93 

101,66 
192,42 
814,51 

32,19 
373,43 

68,10 

256,99 
235,91 

14,03 
98,31 

4,83 
27,24 
32,27 
87,51 
33,00 

121,13 
16,18 

110,22 
208,63 
883,10 

34,90 
384,63 
73,84 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD doları 

1 Avustralya dolan 
1 Kuveyt dinarı 
1 Sterlin 

18,3186 Avusturya ş i l i n i 
2,6139 Batı Alman markı 

53,1982 Belçika frangı 
9,4364 Danimarka kronu 
7,9636 Fransız frangı 
2,9366 Hollanda florini 
7,787i İsveç kronu 
2,1214 İsviçre frangı 

1588,16 İtalyan l iret i 
233,15 Japon yeni 

1,2318 Kanada doları 
7,3642 Norveç kronu 
3,4802 Suudi Arabistan riyali 
0,9180 ABD doları 
3,4364 
1,4967 

MERBANKUH 

27 Ekim 1983 Tarihinde Uygulanacaktır. 

II Say ı l ı Lis te (TL Olarak) 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kanriut TartU ı (7 Tafrintvrv»! UN) .7 Hdıa 1S» 

27 Ekim 1983 PERŞEMBE Sayı: 18204 

ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 1 No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından.-

Banker Dursun Aktürk'ün Atakent C - 3 Blok 15 Nolu Daire Osman Çiftliği ad
resindeki 3.500.000 — TL. muhammen bedelli taşınmazı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
No-. 6 Kızılay/ANKARA (Bankerler Tasfiye Kurulu binasında 22/11/1983 günü saat* 
11 ila 11.30 arasında satılacaktır. 

Satış gayrimenkul değerinin % 75'ini geçmek şartıyla en çok artırana yapı
lır. Satışta bu meblağ bulunmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
satış 10 gün sonra 2/12/1983 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanır. 

Taşınmaz üzerinde 1.000.000,— TL. ipotek alacağı olup satış ipotek alacağını 
geçmesi şartıyla yapılır. (Bu madde ipotekli taşınmazlar için geçerlidir) 

Muhammen bedelin % 10'u nakit, banka teminat mektubu, blokeli çek veya 
Devlet Tahvili olarak satış gününden önce Kurulumuza veya gösterilecek banka 
hesap No'suna yatırıldığı takdirde artırmaya iştirak olunabilecektir. Bakanlıklar 
K.Î.T. 1er ile diğer Kamu Kurumları ve gayrimenkul üzerinde rehin hakkı bulu
nanlar için bu şart aranmayacaktır. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile son
radan bu teklifte bulunan arasında satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık ar t t ı rma açılacak olup satış bu art ırmada en çok art ı rana yapı
lacaktır. Ancak satıştan sonraki 7 gün içerisinde % 15'den fazla artırma teklifinde bu
lunanlardan teklif ettikleri meblağ nakit, banka teminat mektubu veya Devlet 
Tahvili olarak Kurulca gösterilecek banka hesap no'suna tahsil edildikten sonra bu 
art ırma açılacaktır. 

Satış komisyonu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Satış peşin yapılacak olup, satışın yapıldığı gün tamamı tahsil olunur. Satış 

bedeli belirtilen şekilde ödenmezse 1.1. Kanunun 133. maddesi gereğince ihale fes
hedilir. Sonradan yapılacak ihale İle ilk ihale arasında meydana gelecek fark ile 
geçen sürelere uygulanacak % 10 faiz alıcıdan tahsil olunur. Ayrıca daha önce tahsil 
olunan muhammen bedelin % 10 tutarındaki teminat irat kaydolunur. Satışa iştirak 
edenler şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılırlar. Geniş bilgi 
ve şartname kuruldan temin olunabilir. 

İlan olunur. 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI (Apt. Dairesi) 
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Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 1 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

GAYRİMENKUL, SATIŞ İLANI {2 ADET BÜRO DAİRESİ) 
Banker Dursun Aktürk'ün özveren Sokak 5/6 - 7 Demirtepe adresindeki 4 er 

Milyon TL. muhammen bedelli taşınmazı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. S Kızılay/ 
Ankara (Bankerler Tasfiye Kurulu binasında 22/11/1983 günü saat 10.00 l!a 10.30 
arasında satılacaktır. 

Satış gayrimenkul değerinin % 75'ini geçmek şartıyla en çok artırana yapılır. 
Satışta bu meblağ bulunmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere satış 10 
gün sonra 2/12/1983 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanır. 

Taşınmaz üzerinde 5.000.000,— TL. ipotek alacağı olup satış ipotek alacağını 
geçmesi şartıyla yapılır. (Bu madde İpotekli taşınmazlar için geçerlidir) 

Muhammen bedelin % 10'u nakit, banka teminat mektubu, blokell çek veya Dev
let Tahvili olarak satış gününden önce Kurulumuza veya gösterilecek banka hesap 
no'sma yatırıldığı takdirde artırmaya iştirak olunabilecektir. Bakanlıklar K.I.T. 1er ile 
diğer Kamu Kurumlan ve gaynmenkul üzerinde rehin hakkı bulunanlar için bu şart 
aranmıyacaktır. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'in den 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, İlk alıcı İle sonra
dan bu teklifte bulunan arasında satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus olmak 
üzere açık artırma açılacak olup satış bu artırmada en çok artırana yapılacaktır. An
cak satıştan sonraki 7 gün içerisinde % 15'den fazla artırma teklifinde bulunanlardan 
teklif ettikleri meblağ nakit; banka teminat mektubu veya Devlet Tahvili olarak Kurul
ca gösterilecek banka hesap no'sına tahsil edildikten sonra bu artırma açılacaktır. 

Satış komisyonu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Satış peşin yapılacak olup, satışın yapıldığı gün tamamı tahsil olunur. Satış be

deli belirtilen şekilde ödenmezse 1. 1. Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshe
dilir. Sonradan yapılacak ihale ile ilk ihale arasında meydana gelecek fark İle geçen 
sürelere uygulanacak % 10 faiz alıcıdan tahsil olunur. Ayrıca daha önce tahsü olunan 
muhammen bedelin % 10 tutarındaki teminat irat kaydolunur. Satışa İştirak edenler 
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Geniş bilgi ve şartname 
kuruldan temin olunabilir. 

İlân olunur. 

Solhan Tapulama Hakimliğinden : 

E. No : 1982/59 
K. No : 1983/4 
Davacı Mahmut özduğan tarafından davalılar Solhan ilçesi Arakonak Köyün» 

den Heves özdoğan ve arkadaşlan aleyhine Mahkememizde açılan tesbite ittlraz da
vasının yapılan açık yargılaması sonunda: 

Solhan ilçesi Arakonak Köyü Yukarı Arakonak Köyü mevkiindeki 313 parsel 
sayılı taşınmaz hakkında düzenlenen komisyon karannın İptali ile anılan parselin da
vacı Mahmut özdoğan adına tapuya tesbitlne karar verilmiş olmakla : 

Davalılardan Sıddık Sevginin adresi meçhul olduğu verilen mahkeme karannın 
davalı Sıddık Sevgiye tebliğ edilmediği 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri 
uyannca Resmî Gazete'de llânen tebliğine tebliği müteakip bir ay İçinde kanun yo
luna baş vurmadığı taktirde kararın davacı lebine kesinleşeceği i İanen tebliğ olunur. 

16422 
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Altındağ Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/363 
Davacı İsmet Bay vekili tarafından davalılar Kemal Köroğlu ve Osman Doğan 

Gökdemir aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan Muhakemesinde, Karacakaya 
Caddesi No : 49 Ankara adresinde ikamet ettiği bildirilen davalı Kemal KÖroğlu'na 
davetiye tebliğ edilmediğinden ve davalının adresi meçhul olduğundan 15/11/1983 günü 
saat 11.30'da duruşmada hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 16570 / 1-1 

Ankara Onbirinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/175 
Davacı Gülay. Keskin tarafından davalı İsmet Keskin aleyhine açılan boşanma 

davasının yapılan yargılaması sırasında : 
Yenidoğan özgürler Mahallesi No : 175 Altındağ/ANKARA adresinde mukim 

davalı İsmet Keskin'in belli bir adreste bulunmaması sebebiyle adına gıyap kararı
nın Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma 23/11/1983 Çar
şamba günü saat 11.05 e bırakılmıştır. 

Belirtilen gün ve saatte adı geçen duruşmaya katılmadığı veya kendisini bir 
vekillede temsil ettirmediği takdirde gıyap hükümlerinin uygulanacağı gıyap kararı 
yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16571 /1-1 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Nallıhan Belediye Başkanlığından : 

1 — İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına beton kaplama İşi, 2490 sayıh Ya
sanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İhale suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 3.109.880,— TL., % 3 geçici teminatı 93.296,— TL. olup, 
teminatın ihaleden 1 gün evvel yatırılması şarttır. 

3 — ihale 10/11/1983 günü saat 14.30 da Belediyede Komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

Düzenlenen şartname ve diğer belgeler mesai saatleri dahilinde belediyede gö
rülebilir. 

İhaleye girebilmek için taliplilerin; 
a) Müteahhit karnesi, mali durum bildirgesi, teknik personel bildirgesi, enaz 

keşif bedeli kadar ik i işi bitirdiklerine dair belgeyi ibraz edeceklerdir. 
Postada vaki olan gecikmeler dikkate alınmaz ilân olunur. 16463 / 3-3 

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — 40 kalem elektrik malzemesi satın alınması İhalesi 11/11/1983 günü saat 
15.00 da açık eksiltme usulü İle yapılacaktır. 

2 — ihale, Eskişehir Yolu 12 Km. Lodumlu Mevkii Genel Müdürlük binasının 
zemin katında olacaktır. 

3 — Muhammen Bedel : 851.385,— TL. 
4 — Geçici Teminat : 37.810,— TL. 
5 — isteklilerin geçici nakit teminatlarını veya limit içi teminat mektuplarını 

Fon Veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuz İle 1983 yılı tasdikli Tica
ret Odası belgesini, şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra 
faaliyette olduğunu gösteren belgeyi ihale Komisyonumuza İbraz etmeleri gerek
mektedir. 



Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 27 Ekim 1983 — Say ı ; 18204 

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

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

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 16525 / 2-2 

Vangölü Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden: 

KÖY ŞEBEKELERİ PROJESİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Kurumumuzca aşağıda i l i , ilçesi, grubu, geçici teminatları belirtilen köy

lerin projelerinin yapım işi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şartnamesi ge
reğince ihaleler yaptırılacaktır. 

Geçici Teminat 
İ l i İ l ç e s i Grup Köy Adedi Lira 

Van Başkale l 25 50.000,— 
Van Çatak 2 15 30.000,— 
Van Gürpınar 3 25 50.000,— 
Van Muradiye 4 24 48.000,— 

2 — Bu işle ilgili teklif isteme şartnameleri; Vangölü Elektrik Dağıtım Mües
sese Müdürlüğünün Etüt Proje Şube Müdürlüğünden şartname için 4.000,— TL. Mu
hasebe Servisimize yatırılıp makbuz ibraz edilerek temin edilebilir. 

3 — Yeterlilik belgesi müracaatları şartnamede istenilen belgelerle birlikte 
31/10/1983 günü saat 17.00'ye kadar Vangölü Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlü
ğünün Muhaberat Servisine verilmelidir. 

Yeterlilik belgeleri 2/11/1983 günü elden verilecek veya posta ile gönderile
cektir 

4 — Teklifler 16/11/1983 günü saat 14.00 de Müessese Müdürlüğünün Muha
berat Servisine verilmelidir. Teklifler verildiği gun saat 14.30 da aynı binada açıla
caktır. 

5 — Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan yeterlilik belgesi başvuru
larınızın her grup için ayrı ayrı yapılması ve tekliflerin her grup için ayrı ayrı ve
rilmesi gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve yeterlilik belgesi başvurularının ekindeki şartname
de öngörülen belgelerin verilmesi halinde başvurular ve teklifler dikkate alınmaz. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 16492 / 2-2 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden ; 

K O Y U N BAĞIRSAĞI SATILACAKTIR. 
1 — Kurumumuzun bazı kombinaları stoklarında bulunan takriben 180.000 

adet, yaklaşık 70.000.000,— TL. muhammen bedelli orjinal koyun bağırsağı ile ihale 
tarihine kadar üretilecek olan orjinal koyun bağırsakları kapalı zarf usulü ile teklif 
toplamak suretiyle satılacaktır. 

2 — İhale Ankara'da Genel Müdürlükte yapılacaktır. 
3 — Son teklif verme günü ve saati ; 9 Kasım 1983 günü saat 15.30'a kadardır. 
4 — Talipler anılan yün ve saat 15.45'de tekliflerin açılmasında hazır bulu

nabilirler. 
5 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Dairesi Başkan

lığından ve Kombinalarımızdan bedelsiz olarak alınabilirler. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 16582 / 1-1 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü Proje 
ve İnşaat Dairesi Başkanlığından : 

1 — Antalya XIII. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan (Aksu su
laması 2. kısım İnşaatı) işi, 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edi
lecek Esaslar'a göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmşıtır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (2.990.000.000,—) TL. olup geçici te
minatı (89.713.750,—) T L . dır. Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak 
şantiyede çalışır vaziyette : 

4 adet Ekskavatör, 1 adet yıkama-eleme tesisi, 2 adet yükleyici, 2 adet do
zer (D8 veya muadili), 1 adet keçlayağı silindir ve çekicisi, 1 adet greyder, 3 adet 
kompresör, 1 adet beton santralı ve kafi miktarda betoniyer, vibratör, kamyon, 
arazöz, motopomp (toplam en az 150 B. G.) ve lüzumlu diğer ekipman bulundurula
caktır. Ancak; bu makinalardan 4 adet ekskavatör, 1 adet yıkama-eleme tesisi, 2 
adet yükleyici, 2 adet dozer (D8 veya muadili), 1 adet greyder. 1 adet keçiayağı si
lindir ve çekicisi, 2 adet kompresörün müteahhit'in kendi malı olması şarttır. 

4 — İhale 15/11/1983 Sah günü saat (15.00)'de Yücetepe Mahallesi ismet 
İnönü Bulvarı Ankara DSİ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak 
olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (5.000) TL. mukabilinde 4. maddede yazılı ad
resten 25/10/1983 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — istekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına 
2/11/1983 günü saat (16.30)'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak 
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanhğı'ndan alınmış müteahhitlik karnesi aslı ve fotokopisi 
(A) grubundan en az (2.990.000.000,—) TL. lık, 

b) Bu güne kadar İkmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin 
hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve yapılan iş bedel
leri (Tevsik edici belgelerle birlikte), 

c) 3. Maddede istenilen makimi ve teçhizatın kendisine alt olduğunu tevsik 
edici belgeler (İnşaat makinalarına ait Noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu 
faturaların istekli şahıs ve Şirketlerin kanunî yevmiye ve demirbaş defterlerine İş
lendiğine dair kayıtlarla, yine bu makinalarıa 1982 yılı amortismanım» işlendiğini 
ispata yarayan defter kayıtlarının Noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.) 
veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış Noterden tasdikli taah
hütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik edici belgeler (in
şaat makinalarına alt Noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu faturaların kirala
yan şahıs ve şirketin kanunî yevmiye ve demirbaş defterine işlendiğine dair kayıt
larla, yine bu makinalarm 1982 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan def
ter kayıtlarının Noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.) istenilen makina 
ve teçhizatın halen bulundukları yerlerin adreslerini açık ve kesin olarak bildirmesi 
ve İş programma uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile 
tanzim edilmiş taahhütname, 

d) Maliye'ce veya Vergi Dairesi'nce tasdik edilmiş 1982 yılı bilançosunun 
Noterden tasdikli suretleri, 

e) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, (Tev
sik edici belgelerle birlikte) 

İstekli şahıs ve şirketlerin teknik personel bildirimindekl personelin 2531 sa
yılı Kanunun hükümlerine uygun olduğunu tasrlhen beyan ve tasdik edeceklerdir. 

f) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler, 
g) Praforma faturalar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Yabancı dille 

yazılmış fatura, vesair belgelerin Noterden tasdik edilmiş Türkçe tercümelerinin de 
başvuru evrakına eklenmesi şarttır. 
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7 — İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarım 11/11/1983 sabahından itiba
ren DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — 2/11/1983 günü saat (16.30)'a kadar İhale tasarısı İle eklerini almamış 
ve 3. maddede müteahhidin kendisine ait olması istenen makinalan bulunmayanlara 
6. maddede istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye İştirak etmek İsteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflarını 
15/11/1983 günü saat (14.45)'e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSİ Merkez 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — İşin sözleşmesine, 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayıh Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı uyarınca çalışma şartlarına ait hükümler konulmuştur. 

11 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 16121 / 2-2 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 'Satınalma Komisyonu Başkanlığından ; 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinin ihtiyacı olup, aşağıda mahiyetleri belir
tilen 5 gruptan İbaret çeşitli maklna teçhizata İlişkin malzeme teklif İsteme usulü 
ile satınalınacaktır. 

Tah. Tut. Geçici Teminat Son tek verme 
Grubu Malzemenin Cinsi Miktarı Lira Lira Ta. ve saati 

1— De Lyonlze cihazı 1 Kalem — Teklif edilen bed. % 3'ü 7/11/1983 
11.00 

2 — Atelye cihazları 13 Kalem — Teklif edilen bed. % 3'U 7/11/1983 
11.00 

3 — Kesit kesme muklnası 1 Kalem 1.500.000 45.000 7/11/1983 
11.00 

4 — Atelye cihazları 8 Kalem 2.185.000 65.550 7/11/1983 
11.00 

5 — Ozalit teksir maklnası 1 Kalem — Teklif edilen bed. % 3'ü 7/11/1983 
11.00 

1 — İhaleye iştirak edeceklerin 1983 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi ile te
minatı havi teklif mektuplarım son müracaat tarihi olan 7/11/1983 günü saat 11.00'e 
kadar Ayniyat ve Levazım Müdürlüğüne makbuz mukabili teslim etmeleri gerek
mektedir. 

2 — İhaleler ile ilgili keşif listeleri, sözleşme tasarıları, teknik ve idarî şart
nameler dilekçe karşılığında bedelsiz olarak Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

3 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edil
mez. 

4 — üniversitemiz yukarıda belirtilen İhaleleri 2547 say.t. Yükseköğretim Ku
rumları Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) fıkrasına göre yap
makta olup, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

16527 / 2-2 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEKTİR 
1 — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1983-1984 öğretim yılı 

iğinde burslu öğrenci okutturulacaktır. 
2 — Burs verilecek öğrenim dalları ile öğrenci adedi aşağıda belirtilmiştir. 

Burs Verilecek Öğrenim Dalları Öğrenci Adedi 

— Top Doktoru 
(Tıp Fakültesi) 50 

— Ebelik 
(Orta ve Yüksek Dereceli Okulların 
Münhasıran Ebelik Bölümü) 10 

— Laborant 
(Fakülte ve Yüksek Okullar) 20 

— Hukuk 
(Fakülteler) 20 

— Elektrik Mühendisliği 
(Fakülte ve Yüksek Okullar) 20 

— Elektronik Mühendisliği 
(Fakülte ve Yüksek Okullar) 10 

Endüstri Meslek, Teknik Lise, Motor Meslek ve 
Yapı Meslek Liselerinin; 
— Elektrik Bölümü 50 
— Elektronik Bölümü 50 
— Motor Bölümü 20 
— Sıhhi Tesisat ve Kalorifercilik Bölümü 50 
— Torna - Tesflye Bölümü 5 

Y E K U N : 305 

3 — Burslardan istifade edebilmek için Kurumumuzun öğrenci Yardım Yö
netmeliğinde ve Kurum mensubu Memur ve Emeklilerin çocukları ile ilgili Tali
matnamede belirtilen şartlara haiz olmak gerekmektedir. 

4 — Kurumumuzca Tıp dalında öğrenim gören öğrencilere 5000,— TL. Ebelik 
daü ile Yüksek dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere 4000,— TL., Orta de
receli okullarda öğrenim gören öğrencilere 3000,— T L . öğrenim yardımı yapılmakta, 
ayrıca bütün öğrencilere yılda bir defa olmak üzere araç ve gereç masrafları kar
gılığı olarak 1000,— T L . ödenmektedir. 

5 — İsteklilerin Kurumumuzun herhangi bir ünitesinden alacakları aday kay
dı belgelerini düzenleyerek en geç 31/12/1983 tarihine kadar Okullarına en yakın 
Kurum ünitelerine vermeleri zorunlu bulunmaktadır. 

6 — Daha fazla bilgi almak için Kurumumuzun ünitelerine ve Ankara'da Ge
nel Müdürlük Eğitim ve Sosyal İsler Daire Başkanlığına başvurabilir. 

16585 /1-1 

Gölcük Deniz Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — 24 Ekim 1983 Tarihinde yapılacak olan 2 Kalem Çelik Halat'a ait 
ihale ertelenmiştir. 

2 — Kapalı zarfla aşağıda yazılı Çelik Telli Yuvarlak Halat satın alınacaktır. 
Muhammen fiatlarf ve geçici teminatlara hizalarında gösterilmtstdr. Malzemenin 
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tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi müsait flat teklifi karşısında ayrı ayrı 
İsteklilere de ihale edilebilir. 

3 — Eksiltmesi 11 Kasım 1983 Cuma günü saat 15.00 de Gölcük'te Komisyonu
muzda yapılacaktır. Şartnamesi M.S.B. Ankara, İstanbul Levazım Amirlikleri İle 
Komisyonumuzda görülebilir. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarım 
en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri. Pos
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı Piatı Tutarı Geç. Tem. 
C i n s i Metre Lira Kr . Lira K r . Lira Kr . 

Çelik Tel! i Yuvarlak Damarlı Halat 
13 mm. 6x19 Sağa Bükümlü (z) (LO) 
19 Roda 
Çelik Telli Yuvarlak Damarlı Halat 
13 mm. 6x19 Sola Bükümlü (s) (LO) 
19 Roda 

10.431 1.425,— 14.864.175,— 445.926,— 

10.431 1.425— 14.864.175.— 445.926,— 

29.728.350,— 891.852,— 

16576 /1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
A N K A R A 

1 — Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacına binaen 2 kalemde toplam 31 adet gar-
drob 1 kalemde 39 adet etejer satın alınacaktır. 

2 — Bu İhale ile ilgili şartnamemiz aşağıdaki adreslerden bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

a) Ankara'da : Çankırı Cad. No. 57'deki Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve 
İkmâl Müdürlüğünden, 

b) İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü tş Ham Kat 4-5'deki Mü
messilliğimizden, 

3 — İhalemize iştirak etmek isteyenlerin şartnamemiz esaslarına göre hazırla
yacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 23/11/1983 
günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Kısım Amirliğin
de bulundurmaları gerekmektedir. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler ve teklifler açıldıktan sonra gelecek tenzilât 
talepleri dikkate alınmıyacaktır. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlân olunur. 16597 / 2-1 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 1 adet OS1LASKOP kapalı yazılı teklif 
mektubu almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale 17/11/1983 günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta şer

bettir. 16598 / 2 1 



Akçakoca Devlet Orman istetme*! Müdürlüğünden : 

D E P O S U N U N Parti K l t t ı r ı X tuh. Saba Bed. % 7,5 Teminatı 
Adı Tol Durumu Cms, Nevi, Boy re Sınıfı Adedi Adet 10 Dms Ura Kr. Ura Kr. 

Çaya*» Asvalt L S. K. B. Kes. Kap. Ky. Tom. 1 18 17.11» 32.000,— 42.000,— 
> n . S. N . B. Kes. Kap. Ky. Tam. 3 77 87.08» 33.000,— 182.000,— 

> > n S. K. B. Kes. Kap. Ky. Tom. 4 77 72.028 30.000,— 184.000,— 
» > I. S. N . B. Soym. Kap. Ky. Tom. 1 20 17.770 28.000,— 38.000,— 
> > II. S. K. B. Soym. Kap. Ky. Tom. 1 14 ».418 23.000,— 17.000,— 
> > m. S. K. B. Soym. Kap. Ky. Tom. 2 60 41.187 14.000,— 44.000,— 
» > n. S. N . B. Kra. Ky. Tom. 7 18» 138.288 22.000,— 231500,— 

K. Bayn » n. 8. N. B. Krs. Ky. Tom. 1 4« 32.20» 22.000.— 54.000,— 
K. Bayn > H. S. K. B. Kıs. Ky. Tom. 1 14 13488 18.000,— 18.000,— 
Çaya*» > m. S. N . B. Kra Ky. Tom. 21 •14 B4S.834 14.000,— 686.000,— 
K. Bayn m. S. N . B. Kra. Ky. Tom. 2 81 48.388 14.000,— 63.000,— 
0»y»*n > nx S. K. B. Krs. Ky. Tom. 13 484 277.021 10.000,— S14.0O0,— 
K. Bayn > nx S. K. & Krs. Ky. Tom. 1 32 17.237 10.000.— 13.000,— 
Çaya*» > DX S. N . B. ince Kers, Kay. Tom. 2 187 31.482 11.000,— 27.000.— 

> > DX 8. K. B. tnee Kers. Kay. Tom. 1 91 12.832 8.000,— 8000,— 
> » n. S. N . B. Krs. Kese Tomruk 1 1« 8.820 26.000,— 13.000,— 
» > Dİ. S. N . B. Kra. Kese Tomruk 188 77.817 14.000,— 82.000,— 
> > m. S. N . B. İnce Meşe Tomruk 1 85 «,•22 11.000,— «.000— 
> > m. B. K. B. Krs. Meşe Tomruk 1 5» 28.285 10.000,-, 18.000,— 
> > DX S. N . B. Kra. Kestane Tomruk 1 17 8.400 8.000,— 
> » DX Ş. K- B. K n . Kestane Tomruk 1 » 4.538 8.000,— 4.000,— 
> > DX S- N . B. Krs. Gürgen Tomruk 1 48 21.336 15.000,— 24.000,— 
> > m. S. K. B. K n . Gürgen Tomruk 1 İS 7.368 12.000,— 7.000^-
> > DX S. N . B. Krs. Ihlamur Tom. 1 3» 13.852 15.000— 18.000,— 
> t OÜrgen Yuvarlak Sanayi Odunu 1 70 10.280 7.800,— 8.000,— 
> Kayın Yuvarlak Sanayi Odunu 1 98 11.877 7.600,— 7.000,— 

K Bayn > Kayın Yuvarlak Sanayi Odunu 2 138 27.364 7.500,— 17.000,— 
> » Kayın Yarma Sanayi Odunu 5 105.000 4.100.— 34.000,— 

Y B K O N : 80 287» 1085.258 K> 1.917400,— 
106.000 Ster 1 — İsletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 80 parti çeşitli cins orman flrtlnl erinin kayın clnsf, tüm ürün

ler % 26*1 İle % 16 faizi peşin % 75'i 9 ay vadeli müddetslz banka teminat mektubu karşılığı, diğer cins emvallerin ise % 50'sl ile % 16 faizi peşin % 50 suresiz banka teminat mektubu karşılığı 8 ay vadeli açık arttırman satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık, artırma 7/21/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü astat 14.00'de İşletme Eğitim Merkezi Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Bu İşe alt ilân, şartname ve satış Öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Bolu, UÜzce, Yığılca, EreğÜ, Adapazarı Orman İşletme Müdürlükleri Ue İşletmemizde görülebilir. 4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve İhale saatinden bir saat Öncesine kadar geçici teminatla* nnı İşletmemiz veznesine yatırmaları banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 10502 / 2-1 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — istanbul Anadepo Müdürlüğümüzden Şartnamesi ve eki listede yazılı yer
lere tahmini; 

a) 31 ton aydınlatma 
b) 690 ton büro (Monta veya demonte) mefrugatı. 
c) 2900 ton aydınlatma ve Büro Mefruşatı haricindeki malzeme olmak üzere 

toplam 3621 ton malzemenin nakliye işi kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle ihale 
edilecektir. 

2 — istekliler işbu nakliye işine ait Şartname ve eki listeye Ankara'da Devlet 
malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığından veya is
tanbul Anadepo Müdürlüğünden temin edebilirler. 

3 — Teklifler Şartname ve işbu ilânda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 
4 — Her pozisyon ayrı bir ihale sonucu olup istekliler tekliflerini istedikleri 

pozisyonlar itibariyle verebileceklerdir. Teklif verilecek her pozisyonda behemal Ay
dınlatma, Büro mefruşatı ile Aydınlatma ve Büro mefruşatı haricindeki malzemelerin 
teklif fiyatları ayrı ayrı gösterilecek olup yalnızca biri için teklifte bulunulmayacaktır. 

5 — işbu nakliye işine ait Ofise tevdi edilmesi gereken geçici teminat miktar
ları Şartnameye ekli listede gösterilmiştir. 

6 — istekliler, nakliye işlerini yapmaya yetkili veya nakliyeciliği meslek edin
diklerini belirleyen mahalli Ticaret Odasından alınmış bir belge ile son bir yıl içinde 
Resmî Kuruluşlara 15.000.000,— TL. iş bitirdiğini belirten geçerli belgeleri ibraz ede
ceklerdir. 

7 — Teklifler engeç 14 Kasım 3983 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar 
Ankara'da Devlet malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü I. No. lu Satınalma Komisyonun
da bulundurulacak olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 — Teklifler iç ve dış zarflardan ibaret olup istekliler; teklif fiyatlarını ayrı 
ayrı olmak üzere yazacak ve zarfa koyup katladıktan sonca Şartname ve eki listenin 
Firma Yetkililerince imzalanmış bir örneklerini nakliye işlerini yapmaya yetkili veya 
Nakliyeciliği Meslek edindiğini belirleyen belgeyi, bir yıl içinde Resmi kuruluşlara en 
az 15.000.000,— TL. iş bitirdiğini belirten geçerli belgeleri, geçici teminat mektubu 
veya Ofis vezne makbuzunu ve teklif fiyatına ait iç zarfı, işin gizliliğini bozmayacak 
şekilde, zarfın üzerine «Nakliye İşine ait Tekliftir» ibaresi yazılı kapatılmış, mühür
lenmiş bir dış zarf içinde gönderecek veya tevdi edilecektir. DÜŞ zarf açılıp belgelerin 
tetkikinde istenilen şartlara uygunluğu tesbit edildikten sonra fiyata ait iç zarf açı
lacaktır. 

9 — Ofis işbu nakliyeyi kısmen veya tamamen vermekte, vermekten vazgeç
mekte veya dilediği nakliyeciye vermekte tamamen serbesttir. 

16589 / 1-1 

EUbank Mahdut Mes'ullyetli Seydişehir Alüminyum işletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce 310 çift bot satınalınacaktır. 
2 — ihalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 18/11/1983 Cuma günü saat 15.00 

de Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler Müessesemiz Satınalma Müdürlüğünden beldelslz olarak te

min edilebilinir. 
4 — Bu İşin muvakkat teminatı 50.000,— T L . dır. 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.30'a' kadar Müessesemiz Muhaberat ser

visine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6 — Müessesemiz 2490 sayıh Kanuna tabi değildir. 16590/1-1 



27 Ekim 1983 — Sayı : 16204 RESMİ G A Z E T E Safya : 25 

Atatürk üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Üniversitemizin ihtiyacı için kalorifer ve su tesisat malzemesi kapalı zarf usu
lü ihale ile satınalınacaktır. 

İhalenin yapılacağı yer : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Ticaret Müdürlüğü, 
Keşif bedeli : 6.048.500,— TL., İhale tarihi ve saati : 7/11/1983 10.30. 

1 — İhale edilecek 13 kalem malzemenin toplam keşif bedeli 6.048.500,— TL. 
(Altımilyonkırksekizbinbeşyüz lira) dır. Geçici teminatı 181.455,— TL. (Yüzseksenbin-
birbindörtyüzellibeş lira) olup, kati teminat, ihale bedelinin % 6'sıdır. 

2 — Satınalınacak malzemelere ait malzeme listesi, idari ve teknik şartname 
mesai saatleri dahilinde Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. Taliplilerin adresine üc
retsiz olarak gönderilir. 

3 — İhaleye katüacakların 1983 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası k a y ı t belgesi, 
teminat ve teklif mektuplarına havi zarfı 7/11/1983 günü saat 09.30'a kadar Satınal
ma Komisyonu Başkanlığımıza vermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

4 — Malzemelerin tamamı tek müteahhide İhale edilecektir. 
5 — İhaleye katılacak tüzel kişilerin firmaya temsile yetkili olduklarına dair 

noterden tastikli vekaletnameyi Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekir. 
6 — Üniversitemiz ihale edilen malzemelerin % 40 oranında eksik veya fazla

sını satınalabilir. 
7 — üniversitemiz bu konuda 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 
Duyurulur. 16593 / 2-1 

m 

Boğaziçi üniversitesinden : 

İşin niteliği: 4 adet çoğaltma makinası alımı. 
Tahmini bedeli : 5.040.000,— TL. (Beşmilyonkırkbin lira) 
İhale tarihi : 8 Kasım 1983 Sah 
Geçici teminatı : 151.200,— TL. (Yüzellibirblnikiyüz lira) 
1 — Yukarıda bedeli ve niteliği yazılı 4 adet Çoğaltma makinası, kapalı zarf 

usulü ile satınalınacaktır. 
2 — İhale Boğaziçi Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkam Odasında, saat 

15.00'de yapılacaktır. 
3 — Bu işe ait Teknik ve İdari Şartname Boğaziçi üniversitesi Satınalma Mü

dürlüğünden temin edilebilir. 
4 — İsteklilerin ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 

Ştrketse Vekaletname, Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya Llmitiçi Banka Teminat 
Mektubu, imzalanmış ve adresi yazılmış Şartnamelerin bulunduğu zarf ile teklif zar
fım, 8 Kasım 1983 Sah günü saat 14.00'e kadar Satınalma Müdürlüğüne vermeleri ge
rekmektedir. 

5 — Üniversite İhaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 
16595 / 2-1 » 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

1 — Kapalı teklif alınmak suretiyle 100.000 çift saya diktirilecektir. 
2 — Teklifler 1/11/1983 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Beykoz'daki 

Muhaberat Şefliğine kapalı zarfla verilecektir. 
3 — Bu işe alt şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
4 — Müessesemiz 2490 sayıh Yasa'ya bağlı olmayıp bağlantıyı yapıp yapma

makta serbesttir. 16577/1-1 



Sayfa : 26 RESMİ G A Z E T E 27 Ekim 1983 — S a y ı : 18204 

Çanakkale Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Çanakkale Cevatpaşa Lojmanlı Polis Karakolu inşaatı işi 2490 sayılı yasa 

hükümlerine göre 1984 yılına sari olarak, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 30.000.000,— TL. djr. 
3 — Eksiltme Vakıf tabanındaki Bayındırlık Müdürlüğü 11 ihale Komisyonunca 

17/11/1983 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 900.000,— TL . lik geçici teminatını, 
B) 1983 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan : Yapı araçları, sermaye ve kredi imkânlarım 
gösterir malî durum, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, banka referans mek
tubu, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir (C) grubundan müteaahhitlik karnesi, ikametgah ilmühaberi 
yer görme belgesini ibraz sureti ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları «Eksilt
meye Girme Belgesi» ni teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 17/11/1983 Perşembe günü saat 14.00 e 
kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 14/11/1983 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve pastada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 16575/1 /1-1 

• a ' • • 
Çanakkale Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Çanakkale - Bayramiç Hükümet Konağı inşaatı işi 2490 sayılı yasa hü

kümlerine göre 1984 yılma sari olarak, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — tşln keşif bedeli 70.000.000— TL. dir. 
3 — Eksiltme Vakıf işhanındaki Bayındırlık Müdürlümü II ihale Komisyonunca 

16/11/1983 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) 2.100.000,— TL . lik geçici teminatını, 
B) 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan : Yapı araçları, sermaye ve kredi imkân
larım gösterir mali durum, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, banka referans 
mektubu. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli kadar işir- eksilt
mesine girebileceklerini gösterir (B) grubundan müteaahhitlik karnesi, İkametgah i l 
mühaberi, ve yer görme belgesini ibraz sureti ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacak
ları «Eksiltmeye Girme Belgesi» nl teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 16/11/1983 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar makbuz karşılığında İhale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 11/11/1983 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve pastada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 16575/2 /1-1 



27 Ekim 1983 — Sayı : 18204 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 27 

T E K Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü An
kara Merkez İşletme Sorumluluğundan : 

1 — Müessesemizce; 
1 - 3 Ton Antipas yeşil boya 
2 - 400 Kgr. Terebentin 
3 - 250 Kgr. Selülozik tiner 

malzemeleri teklif alma yöntemiyle satın alınacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlıyacakları teklifi 400-83/ŞT referansı ile 

engeç 4/11/1983 günü saat 10.00'a kadar Toros Sokak No : 12 Sıhhiye/ANKARA ad
resindeki Genel Evrak Şefliğinde hazır bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için teklif bedelinin % 5'i oranında geçici güvence yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname, 
c) Ticaret Odası kayıt belgesi (1983 yılı) 
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesini 
(1983 yılı) tekliflerine eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya tabi değildir. 

16578 /1-1 

Adalet Bakanlığı Çocuk Islahevi Mümessilliğinden : 

1 — Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıdaki malzeme kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

a) 1 Adet Vitrinli buzdolabı 
b) 1 Adet meşrubat buzdolabı 
c) 2 Adet ibreli terazi 
d) 1 Adet para kasası (Hesaplı satış makinası) 
e) 1 Adet orta boy demir kasa 
2 — Bu husustaki ihale 14 Kasım 1983 günü saat 15.00 te Ankara Çocuk Islah

evinde yapılacaktır. 
3 — İhaleye katılabilmek için ticaret odası yeterlilik belgesi teklif mektubuna 

eklenecektir. 
4 — Teklif edilen tutarın 7c 3 miktarı teminat olarak yatırılacaktır. 
5 — Teklif edilen malın kalitesini gösterir katalog varsa eklenecektir. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 16586 /1-1 

Zonguldak i l i Bartın ilçesi Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız sahasında mevcut 61 parti halinde 30058 adede denk 1703.978 M s 

kayın keresteler, 4 parti halinde 2143 pakete denk 2546.92 M2 kayın masif parkeler 
ile 4 parti halinde 643 pakete denk 1925.92 M* kayın mozaik parkeler Bartın Beledi
yesi satış salonunda açık arttırma İle satışa konulmuştur. 

Bütün partilerin 7c 50 si peşin, 7c 50 si 6 ay vadeli müddetsiz ve limitli banka 
teminat mektubu karşılığında satılacaktır. 

Satış 8/11/1983 Salı günü saat 14.30 da olup, şartname ve ebat listeleri Orüs 
Genel Müdürlüğü, civar işletme ve Fabrika Müdürlükleri ile Fabrikamızda görülebilir. 

Taliplilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilere alt geçici teminat
ları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları İlân olunur. 

16584 /1-1 



Sayfa : 28 RESMİ GAZETE 27 Ekim 1963 — Say ı : 18204 

Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — 165 kalem muhtelif F-100 ve F-500 Ford yedek malzemeleri, 1601 sayılı 
Yasaya göre satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler ve malzeme listesi K1BM. Satınalma Komisyonundan alına
bilir. 

3 — Tahmini bedeli 13.867.750,— TL. sı olup, kaf i teminatı 832.065,— TL. dır. 
4 — Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler İle faaliyet 

belgesi, kat'i teminat makbuzu veya limit dahili banka kaf i teminat mektubu en 
geç 8 Kasım 1983 Sah günü saat 11.00'e kadar Komisyon Sekreterliğine teslim edi
lecektir. 

5 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 16524 / 2-2 

Çeşitli ilânlar 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden ; 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenküllere ait 75910 No'lu plan 
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

Hanen İlgililere duyurulur. 

Ada No : Parsel 

10028 1 
10027 1 
10028 1 
10029 1 
10030 1 
10031 1 
10032 1 
10033 1 
10034 1 
10035 1 
2727 9, 
4457 2 
4470 13 
4471 1 
9176 1 
9177 2 

16581 / 1-1 

Ankara Sanayi Bölge Müdürlüğünden : 

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çavuşlar Köyü civarında ve Yunus Altındağ 
uhdesinde bulunan G M D : 65846 sayılı M . Kömürü müracaatının «kanuni müddet için
de keşif yolluğunun yatırılmaması» nedeniyle reddedildiği; yaptırılan tahkikatlar 
sonucu muhatabın, bilinen adreslerinde bulunamaması yüzünden tebliğ ettirileme
miştir. 

Bu itibarla, tebligat nizamnamesinin 46. ve müteakip maddelerine göre, tebligat 
yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 16591 /1-1 



27 Ekim 1983 — Sayı : 18204 RESMİ GAZETE Sayfa : 29 

Orman Genel Müdürlüğünden : 

E L E M A N A L I N A C A K T I R 
1 — Genel Müdürlüğümüz Merkez ve' Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere, 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz, askerli
ğini yapmış veya askerliği en az bir yd tescili, mecburi hizmet yükümlülüğü olma
yanlardan, sınavla, aşağıda yazık Unvan ve miktarlarda personel abnacaktır. 

Unvanı Sınıfı Miktarı Görev Yeri Tahsil Durumu 

Yüksek Müh.- Teknik Hiz. 100 Orman işletme Orman Pak. Genel 
MUhendis Müdürlüklerine Ormancılık Bölümü 
Laborant Teknik Hiz. 2 Genel Müdürlük Sağlık Meslek Lisesi 

Merkezine 
Tekniker Teknik Hiz. 10 Orman Bölge Meslek Yüksek Okulu 

Başmüdürlükleri Mrk. Elektronik Bölümü 
Avukat Avukat Hiz. 16 Orman İşletme 

Müdürlüklerine 
Şoför Genel İdare 12 Genel Müdürlük 

Merkezine 
2 — İstekliler 18 Kasım 1983 Cuma günü saat 18.00'e kadar dilekçe, diploma 

aslı veya noterden tasdikli sureti, nüfus hüviyet cüzdanı sureti (resimli), C. Savcı
lığından alınmış sabıkası olmadığına dair belge, askerlik terhis veya tecil belgesi, 
2 adet fotoğraf ile, şoförler ehliyetlerinin tasdikli fotokopisi ile birlikte Orman Genel 
Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Postada vaki gecik
meler ve eksik belgelerle yapılmış müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

3 — Avukatlık için müracaat edecekler, Baro'ya kayıtlı olduklarını ve Baro'dan 
disiplin cezası almadıklarına dair belgeyi müracaat evraklarına ayrıca ekllyecek-
lerdir. 

4 — Sınavı kazanan Avukatların münhal Bingöl, Diyarbakır, Tunceli, Siirt, 
Hakkari, Erzincan, Artvin, Arhavl, Sarıkamış, Göle, Oltu, Ardahan, Pazar, Maçka, 
Sürmene ve Şavşat Orman işletme Müdürlüklerine atanmaları kur'a İle yapılacaktır. 

5 — Sınav 28 Kasım 1983 Pazartesi günü saat 14.00 de, Ankara Orman Bölge 
Başmüdürlüğünün Atatürk Orman Çiftliği Tesislerinde yapılacaktır. 

Duyurulur. 16594 / 2-1 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden -

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere alt 75430 No'lu plan, 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

tlânen ilgililere duyurulur. 

A d a No : Parsel No : 

3418 4 
16580 /1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere alt 62470/A No'lu 
plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

tlânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : Parsel No : 

7577 1 
16579/1-1 



Sosyal Sigortalar Kurumu Çankaya Bölge Müdürlüğünden 

Kurumumuza primden boçlu olup aşağıda ad ve soyadları gösterilen işverenlerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle 
borçları ile ilgili yazışmalardan sonuç alınamamıştır. Adı geçenlerin Kurumumuza olan borçları aşağıdaki çizelgede gösterilmiş olup 
% faiz tutarı 30/11/1983 tarihi itibariyle hesaplanmıştır, 

Sözkonusu borçların 15 gün içinde Müdürlüğümüz veznesine ödenmcst, aksi halde icrai işleme geçileceği 7201 sayılı yasa uya
rınca kendilerine duyurulur. 

İşverenin 
Adı, Soyadı İşyeri No. İşverenin Unvan ve Adresi 

Şevket Güleç 
Musa Taşdemir 

Halil Erler 

Kenan Gezer 

M . İhsan özel 
Hakkı Ercan 

Zeynep Gök 

Musa Uluğ 
Kemal Niğar 
Dursun Türe 
Osman Er kalan 

83973.04 
83975.04 

83955.04 

83974.04 

83961.04 
83952.04 

83969.04 

83947.04 
83978.04 
83963.04 
83951.04 

Halide Sabiha Sarıbaş 47374.04 

İnşaat Kurtuluş Mah. K. Kale 
İnşaat Kurtuluş Mah. 14/1 
Kırıkkale 
İnşaat öveçler Mah. 1300 Sok. 
No. 5 Kırıkkale 
İnşaat Kurtuluş Mah. 14/1 
Kınkkael 
İnşaat Ça.'Iıöz Mah. K. Kale 
İnşaat Güzeltepe Mh. Hürriyet 
Cad. No. 77 Kırıkkale 
İnşaat Yaylacık Mah. Ulubatli 
Hasan Cad. No. 19/1 Kırıkkale 
İnşaat Fabrikalar Mh. K . Kale 
İnşaat Kurtuluş Mah. K. Kale 
İnşaat Ovacık Mah. K. Kale 
İnşaat Hüseyin Kahya Mah. 
Turgut Reis Cd. No. 82 K. Kale 
Kapıcılık Cemal Gürsel Cad. 
No. 92 Ankara 

Prim 
U r a Kr . 

1.645,— 
1.858,— 

2.442 — 

1.300,— 

2.069,— 
4.190,— 

5.680-
2.096-
2.679^ 
3.632,-

G. Zammı 
Lira Kr . 

328,— 
370,— 

488,— 

264,— 

414,— 
838,— 

2.096,— 416-

1.136-
419,— 
538,— 
722,— 

54.373,— 37.139,-

•% 5 Faiz 
Lira Kr. Borcun Devresi 

Borcun 
Nedeni 

2.568,— 22.6 - 31.12.1974 ölçümleme 
2.910 5.2 - 31.12.1974 » 

3.832,— 2.3 - 31.12.1974 » 

16.1 - 31.12.1974 » 2.036,-

3.237,— 14.6 - 31.12.1974 
6.522,— 31.10 - 31.12.1974 

3.274- 18.5 - 31.12.1974 

8.861,— 8.7 - 31.12.1974 
3.285,— 24.6 - 27.9.1974 
4.173,— 14.6 - 31.12.1974 
5.525,— 20.12.1974 - 31.12.1975 

46.288,— 1.6.1973 - 31.8.1980 
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Aydın Askerlik Daireli Başkanlığından : 

Türkiye'de İkamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında olduğu saptanan, bu güne kadarda Askerlik görevini yapmayan, 
ekli listede kimlikleri yazılı yükümlüler, 

403 sayılı Kanunun 25 nci madde ç, d ve e fıkrası gereğince ilân tarihinden üç ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik görevini 
yapmak üzere ügili mercilere müracaat etmedikleri takdirde hanlarında aynı Kanunun hükümlerine göre «Türk Vatandaşlığını Kay
bettirme» işlemine tabi tutulacakları ilânen tebliğ olunur. 

Sıra İlçesi : Milas, 
No. Doğumu Adı ve Soyadı Baba Adı Köy ve Mahallesi Hane, Cilt, Sahife No. 

1 1949 İshak üysaloğlu Muiz Milas, Hocabedrettin Mahallesi 275/008/04/38 
2 1950 Yasef GUrkan Yako Milas, Hocabedrettin Mahallesi 384/008/04/97 
3 1951 Bensiyon Hamursuz Isak Milas, Hocabedrettin Mahallesi 391/008/05/3 
4 1952 Daniel Lowson Henry Lowel Milas, Htsarbaşı Mahallesi 38/010/01/48 
5 1953 Istak Hazan Mciz Milas, Hocabedrettin Mahallesi 223/008/03/95 
6 1953^ Yasef Levi Rober Robenc Milas, Hocabedrettin Mahallesi 229/008/03/99 
7 1953 Ruben Erman Avram Milas, Hocabedrettin Mahallesi 261/008/04/24 
8 1954 Lowell Kemal Lowson Lowel Henry Milas, Hisarbaşı Mahallesi 38/010/01/48 
9 1954 Yusuf Gençay Rafael Milas, Hocabedrettin Mahallesi 239/008/04/10 

10 1954 Mciz Benatar Davit Milas, Hocabedrettin Mahallesi 268/008/04/31 
11 1954 Beni Raven Levi Rober Robeno Milas, Hocabedrettin Mahallesi 229/008/03/99 
12 1956 A l i Cengiz Lowson Lowel Henry Milas, Hisarbaşı Mahallesi 38/010/01/48 
13 1956 Avram Yelfe Uya Milas, Hocabedrettin Mahallesi 379/008/04/94 
14 1958 Mordehay İsrail Mose İsrail Milas, Hocabedrettin Mahallesi 220/008/03/93 
15 1958 Nissim Benattar Davit Milas, Hocabedrettin Mahallesi 268/008/04/31 
16 1959 Nesini Filibar Avram Milas, Hocabedrettin Mahallesi 392/008/05/3 
17 1950 Bensiyon Filibar Avram Milas, Hocabedrettin Mahallesi 392/008/05/3 
18 1963 Leon Mark İzerol Nisim Milas, Hocabedrettin Mahallesi 294/008/04/51 
19 1952 Rafael Amato Eyüp Milas, Hocabedrettin Mahalesi 272/008/04/40 
20 1958 Hasan Şirin Ömer Çine, Karakollar Köyü 293/037/05/27 
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Düsturların Fiyat Listesi 
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Karar

lan, Milletlerarası A n dl as mal ar. Yönetmelikler, Sirkü ve Tebliğlerin yer aldığı 
düsturların tertiplerine göre satış fiyattan aşağıdadır. 

Tertip C i l t l e r Fiyat (TL.) 

1. Tertip 5 -6-7-8 Her cilt 100 TL. 
3. Tertip 1 -4-8-7-8-9 » 100 TL. 3. Tertip 

10-11-12-13-14- 15 Her cilt 150 TL. 
16-17-18-19-20 150 TL. 
21-22 - 23 - 24 - 25 Her cilt 200 TL. 
34 - 35 - 36 » » 200 TL. 
37 - 38 - 39 - 40 - 41 » » 300 TL. 

4. Tertip 1 » 400 TL. 
5. Tertip 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 - 8 » 400 TL. 5. Tertip 

9-10-11-12-13 500 TL. 
14 -15 -18 - 17 » 525 TL. 
18 » » 675 TL. 
19 » » 1.275 TL. 
20 » » 2.550 TL. 
21 » » 2.650 TL. 

Fihrist 1 » 225 TL. 
Fihrist 2 75 TL. 
Fihrist 3 » 150 TL. 

İşletme Müdürlüğümüzün Resmi Gazete Satış Yerinde isteyenlerin isti
fadesine sunulmuştur. 

Posta ile taleplerde cilt basma 250 TL. posta ücreti alınmaktadır. Posta 
ile taleplerde yukarıdaki fiyatlara posta ücreti eklenmesi ile bu paranın Baş
bakanlık Devlet Basımevine, Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi 640-65 hesaba 
ödenmesi ve bu ödemeye ait makbuz fotokopisinin bir yazı ekinde İşletme 
Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanun 

2935 Olağanüstü Hal Kanunu 1 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Kararı 

83/7187 27 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Karan 11 

Tebliğler 

— Avusturya Plakalı Taşıtlara Uygulanacak Tarife ile i lgi l i Tebliğ 12 
— DMO Taşıt Standardizasyon Listesi ile i lgil i Tebliğ 12 
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 14 
— İlânlar 15 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


