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B I R I N C I K IS IM 
Genel Esaslar 

BIRINCI BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış 

halinden seferberlik ve savaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle 
barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yü
kümlülükleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, seferberlik ve savaş halini, barış döneminden itiba

ren yapılacak hazırlık ve teşkilatlanmayı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ger
çek kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarım, bunların sahip olduğu her türlü mal ve 
hizmet yükümlülüklerini kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3. — 1. Seferberlik : Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta 

askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, top-
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lanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün fâaliyetlerin uygulandığı; hak 
ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir. 

2. Genel Seferberlik : ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mev
cut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan sefer
berliktir. 

3. Kısmî Seferberlik : ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve 
bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir. 

4. Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kal
dırıldığı güne kadar devam eden durumdur. 

5. Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve mîllî 
hedefleri elde etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üzere Devletin maddî ve manevî 
tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerek
tiren silahlı mücadeledir. 

6. Savaş Hali : Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan 
edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya 
tamamen sınırlandırıldığı durumdur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatlanma 

Kadro ve görev tespiti 
MADDE 4. — Seferberlik ve savaş hali ile barış döneminde yapılacak işlem

ler için mevcut teşkilatlanma da dikkate alınarak, kamu ve özel kurum ve kuruluşla
rına, görevler verilir. Bunlardan gerekli görülenlerde teşkilat kurulur. 

Mevcut kanunlardaki hükümlere ilave olarak seferberlik ve savaş halinin ge
rektirdiği görevler, tüzükte belirlenir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle ilgili kadro ve teşkilatlanma. 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları 

Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 5. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazır

lıklara ilişkin Bakanlar Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtil
miştir. 

1. Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak bu Kanun uyarınca yapılacak 
hazırlıkları yürütmek üzere gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak, 

2. Seferberlik ve savaş hazırlıklarını ülke çapında koordineli olarak yaptır
mak, 

3. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi ama
cıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmet
lerine, kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, 
yükümlülüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağla
mak, 

4. Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların gerektirdiği haller
de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere, gönderilmesine veya yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına, Genelkurmay Başkanının görüşlerini de dikkate 
alarak karar vermek, 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt 
dışında kullanılmasına karar verildiği hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları tespit 
etmek. 
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Millî Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliğinin görev ve yetkileri 
MADDE 6. — Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter

liği, seferberlik ve savaş, hali için yapılacak hazırlıklar ile seferberlik ve savaş hal
lerinde özel kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetki
leri kullanır. 

Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 7. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazır

lıklara ilişkin Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belir
tilmiştir. 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını, 
bakanlıklarla koordineli olarak yapmak ve geliştirmek, 

2. Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak, 
3. Seferberlik ilanını gerektirecek durumlarda, bu halin ilanı için Millî Güven

lik Kuruluna görüş bildirmek, 
4. Seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması için Bakan

lar Kuruluna görüş vermek ve öneride bulunmak, 
5. Acil ihtiyaç duyulan yedek personeli. Başbakanın muvafakatiyle süresi 

yedi günü geçmemek üzere silah altına almak. 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 8. — Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazır

lıklara ilişkin bakanların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 
1. Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarla ilgili teş

kilatı kurmak ve çalıştırmak, 
2. Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bulunan kaynakları saptamak ve 

bunlara görevler vermek, 
3. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş haline ilişkin faaliyetlerin, ilgili 

diğer bakanlıklar ve Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile koordineli ola
rak uygulanabilecek şekilde planlamasını yapmak. 

Gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumlulukları 
MADDE 9. — Tüm gerçek kişilerle, kamu ve Özel kurum ve kuruluşları; bu 

Kanun ile diğer kanunlarda ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin ola
rak kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek ve tüzükte belirti
lecek mülkî ve askerî makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek zorun
dadır. Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında, başka 
maksatlarla kullanılamaz. 

İK İNC İ KISIM 
Seferberlik Hali 

B I R I N C I B Ö L Ü M 

Seferberlik İlanı ve Uygulamanın Başlaması 
Genel ve kısmî seferberlik ilam 
MADDE 10. — Savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma 

olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya 
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların or
taya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 
Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmî seferberlik 
ilanına karar verir. Kararda seferberlik uygulamasının başlayacağı gün ve saat belir
tilir. Bu karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse 
hemen toplantıya çağrılır. 

Kısmî seferberlik ilam halinde, seferberlik ilan edilen bölgeler dışında görev 
verilecek personel, mal ve hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seferberlik Uygulaması 

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri 
MADDE 11. — Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belir

tilen tedbirleri almaya yetkilidir. 
1. Seferberlik için yapılan hazırlıkların uygulanmasına başlamak, 
2. Kısmî seferberlik ilan edilen hallerde, diğer bölgelerde uygulanacak yüküm

lülükleri belirlemek, 
3. Gerektiğinde sıkıyönetim ilanına karar vermek ve sıkıyönetim ilan edilen 

bölgelerin tamamı veya bir kısmında daha önce olağanüstü hal ilan edilmiş ise, sı
kıyönetim ilanı ile birlikte olağanüstü hal uygulamasına son vermek. 

Seferberlik halinde komutanların görev ve yetkileri 
MADDE 12. — Seferberlik ilanıyla birlikte sıkıyönetim henüz ilan edilmemiş 

ise, seferberlik ilan edilen bölgelerde Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî 
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onayla
yacağı kararname ile görevlendirilen komutanlar, kendi sorumluluk bölgelerinde 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununda bulunan tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. 

Bu komutanlar, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve de
vam ettirilmesi, hava ve deniz limanları ile hudutların kontrolü, yıkıcı faaliyetlerin 
önlenmesi, ajanların ve kaçakların aranıp bulunması için lüzumlu tedbirlerin tespi
tiyle bu faaliyetlerin icrasında mülkî makamlar ile işbirliği yapar ve gerektiğinde 
kolluk kuvvetlerini emrine alır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Seferberliğin kaldırılması 
MADDE 13. — Seferberliğin kaldırılması hakkında da ilanına ilişkin usuller 

uygulanır. Seferberlik uygulamasına, kaldırılması kararının verildiği gün saat 24.00'te 
son verilir, 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Savaş ve Savaş Hali 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Savaş İlanı ve Uygulamanın Başlatılması 

Savaş ilam 
MADDE 14. — Savaş ilanına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından karar 

verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir 
silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar 
verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin kullanılmasına karar verebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Savaş Hali Uygulaması 

Savaş hali ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar 
MADDE 15. — Savaş ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen 

tedbirleri almaya yetkilidir. 
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1. Seferberlik ilan edilmemiş ise, seferberlik ve sıkıyönetim hallerinde uygu
lanacak tedbirlerden hangilerinin yürürlüğe konulacağına karar vermek, 

2. Seferberlik ilan edilmiş ise alınan tedbirlerin uygulanmasına devam etmek, 
Seferberlik ilanına gerek görülmeden savaşa girilmiş veya muhasamat fiilen 

başlamış ise, kanunlarda yazılı savaşa ve seferberliğe ait hükümler ile yine kanun
larda savaş hali, savaş zamanı ve savaş esnası gibi hallerde uygulanacağı yazılı hü
kümlerden hangilerinin, nerelerde veya ne zaman uygulanacağı ve bunlardan ne su
retle vazgeçileceği, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun 
kararı ile belirtilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. Bu karar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgisine sunulur. 

Şu kadar ki, savaş halinin suçun aslî unsurunu teşkil ettiği hallerde fiilî mu
hasamatın başlamasıyla bu hükümler kendiliğinden yürürlüğe girer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulamanın Kalkması 

Savaş halinin kaldırılması 
MADDE 16. — Savaş halinin kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince 

karar verilir. 
Savaş hali uygulaması, savaş halini sona erdiren kararda belirtilen gün ve 

saatte son bulur. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
Seferberlik ve savaş hallerinde ilgili komutanlıklara tanınan adlî yetki 
MADDE 17. — Seferberlik ve savaş hallerinde bu Kanunun 12 nci maddesini 

göre tespit ve ilan edilen bölgeler içinde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci 
maddesinde yazılı suçları işleyenler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgede yetkili 
kılınan komutan tarafından gerekli görüldüğü takdirde, askerî mahkemelerde yargı
lanırlar. Bu hallerde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 21 inci maddesi hükmü 
saklıdır. 

Cez8 hükümleri 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümleri gereğince alınacak kararlara ve tedbirlere 

aykırı hareket edenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Alınacak karar ve tedbirlerin uygulanmasında ihmal veya suiistimali görü
lenler hakkında, bu suçlar için ceza kanunlarında öngörülen ceza, yarısına kadar 
artırılarak hükmolunur. 

Verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde 
işlenmiş ise iki misli artırılarak hükmolunur. 

Tüzük 
MADDE 19. — Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belir

tilen hususlar ile seferberlik ve savaş hallerinin ilan ve kaldırılmasına ilişkin duyuru 
işlemleri ve kanunun uygulanma esasları, bu Kanunun yayına tarihinden itibaren 
bir yıl içinde, Genelkurmay Başkanlığının görüşü de alınarak çıkarılacak tüzükte 
gösterilir. 

Seferberlik Kanununa yapılan atıflar 
MADDE 20. — 5.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ile bu Ka

nunun değişikliklerine diğer kanunlarla yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hüküm
lerine yapılmış sayılır. 

Saklı hükümler 
MADDE 21. — Diğer kanunlardaki seferberlik ve savaş haliyle ilgili bu Ka

nuna aykırı olmayan hükümler saklıdır. 
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 22. — 5.3.1928 tarihli ve 1211 sayılı Seferberlik Kanunu ile değişik

likleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 19 uncu maddesi gereğince hazırlanacak 

tüzük yürürlüğe girinceye kadar, 1211 sayılı Seferberlik Kanunu hükümlerine göre 
hazırlanmış yönetmeliklerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. 

Yürürlük 
MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/11/1983 

Kamulaştırma Kanunu 

Kanun No. 2942 Kabul Tarihi : 4.11.1983 

BİRİNCİ K I S I M 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve 

özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu 
tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin he
saplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılma
yan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlem
lerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul 
ve yöntemlerini düzenler. 

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapıla
cak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) İdare : Yararına kamulaştırma hak ve. yetkisi tanınan kamu tüzelkişile

rini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerini, 
b) Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer : Taşınmaz malın tapuda ka

yıtlı olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçeyi, 
ifade eder, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmanın Oluşturulması 

Kamulaştırma şartları 
MADDE 3. — İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları ka

mu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, 
kaynaklan ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda be
lirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler. 
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Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân 
projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve 
turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya, özel hukuk tüzelkişi
sine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen mik
tarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda birin
den az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme mik
tarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit 
taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden günden itibaren. 
Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye 
ait olanların bedeli, her halde peşin ödenir. 

İrtifak hakkı kurulması 
MADDE 4. — Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç 

için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya 
kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir. 

Kamu yararı kararı verecek merciler 
MADDE 5. — Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır : 
a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri; 
1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaş

tırmalarda ilgili bakanlık, 
2. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu, 
3. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni, 
4. 11 özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni, 
5. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu, 
6. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Ku

rulu, 
7. üniversite, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları, 
8. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştır

malarda ilçe idare kurulu, 
9. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yara

rına kamulaştırmalarda il idare kurulu, 
10. Ayrı illete bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalar

da Bakanlar Kurulu, 
11. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına. kamulaştırmalarda Ba

kanlar Kurulu, 
b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare 

meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları, 
c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzel

kişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, 
yoksa yetkili yönetim organlarının başvurulan üzerine gördükleri hizmet bakımından 
denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık. 

Onay mercii 
MADDE 6. — Kamu yararı kararı; 
a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kayma

kamın, il merkezlerinde valinin, 
b) İlçe idare kurulları, il daimî encümenleri ve il idare kurulları kararlan, 

valenin, 

c) Üniversite yönetim kurulu kararlan, rektörün, 
d) Yükseköğretim Kurulu kararları, Kurul başkanının, 
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e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel mü
dürün, 

f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, 
Yüksek Kurum Başkanının, 

g) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare 
organları kararları, denetimine bağlı oldukları bakanın, 

h) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye veya 
özel idarece verilen kararlar, valinin, 

Onayı ile tamamlanır. 
Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları

nın ayrıca onaylanması gerekmez. 
Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine 

göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanma
sına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine baş
lanıldığını gösteren bir karar alınır. 

Kamulaştırmadan önce yapılacak işlemler ve idarî şerh 
MADDE 7. — Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştır

ma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz inalların veya kaynakların 
sınırım, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamu
laştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların ad
reslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı 
araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir. 

İlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi 
beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir 
edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir. 

İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh 
verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine 
bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mül
kiyetten gayri aynî haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaş
tırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. Şerh tarihinden itibaren iki yıl içerisin
de 13 üncü maddeye göre tebligata başlanılmamış ise bu şerh sicilden silinir. 

Satın alma usulü 
MADDE 8. — Kamulaştırmayı yapacak İdare, kamulaştırma kararının alın

masından sonra kamulaştırma işleminin her safhasında kendi ihale komisyonu, yoksa 
bu amaçla kuracağı komisyon marifetiyle tespit ettireceği bedel üzerinden mal sa
hibi ile anlaşarak taşınmaz malı, kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak haklarını 
satın alabilir. 

Bu suretle satın alman taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden 
kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır. Ancak, kamulaştırmaya ve bedeline itiraz da
vaları açılamaz. 

Kadastro görmemiş yerlerde tespit işlemi 
MADDE 9. — İdare, tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumu

nun tespiti için mahallin mülkî amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde 
iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört bilirkişinin seçilmesini ister. Mülkî amir idare
nin bu istemi üzerine sekiz gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hukuk 
mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye 
bildirilmesini sağlar. 

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan İki üye ve iki bilirkişi 
birlikte görev yaparlar. 

Bu tespitte görev yapan muhtar veya vekili, ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişi
lere çalıştıkları günler için 29 uncu maddeye göre ödeme yapılır. 
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İK İNC İ KISIM 
Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 

Kıymet takdiri komisyonları 
MADDE 10. — İI ve ilçe dahilinde görev yapmak üzere beş asıl ve beş yedek 

üyeden oluşacak kıymet takdiri komisyonları, her yıl Ocak ayının ilk haftasında; 

a) İI kıymet takdiri komisyonu : 
1. İI idare kurulunca; defterdarlık memurlarından, resmi kuruluşların ziraat 

mühendislerinden, yoksa ziraat teknisyenlerinden, o ildeki fen adamları arasından 
birer asıl ve birer yedek olmak üzere üç asıl ve üç yedek üye, 

2. 11 belediye encümenince taşınmaz mal sahipleri arasından iki asıl ve iki 
yedek üye; 

b) ilçe kıymet takdiri komisyonu : 
1. İlçe idare kurulunca; mal müdürlüğü memurlarından, resmî kuruluşların 

ziraat mühendislerinden, yoksa ziraat teknisyenlerinden, ilçedeki fen adamları, temin 
edilememesi halinde o ilçenin bağlı bulunduğu ildeki fen adamları arasından birer asıl 
ve birer yedek olmak üzere üç asıl ve üç yedek üye, 

2. İlçe belediye encümenince taşınmaz mal sahipleri arasından iki asıl ve iki 
yedek üye; 

Olmak üzere seçilir. 
Belediye sınırları içindeki nüfusu, son nüfus sayımına göre yüzbini geçen şe

hirler için aynı sınırlar içerisinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri komis
yonu, seçilen ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni yerine il veya ilçe idare kuru
lunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil teknik elemanlar arasından seçilecek 
bir üyenin katılmasıyla oluşur. 

Seçilen komisyon üyelerine en yakın sulh mahkemesinde yemin ettirilir. 
Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 
Kıymet takdiri komisyonları uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştı

rılan malın cinsine göre uzman kimselerden danışma niteliğinde görüş alır ve bu hu
susu gerekçesiyle raporlarında bildirirler. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahipleri, bunların usul ve füruu, karı - koca 
veya üçüncü derece dahil kan ve sıhrî hısımları komisyonlara katılamaz ve görüş 
bildiremez. 

Komisyon, kamulaştırmayı yapan idarenin daveti üzerine eksiksiz toplanır. Hu
kukî veya fiilî nedenlerle komisyona katılamayan asıl üyenin yerine, yedeği çağrılır. 
Komisyon başkanını kendi arasından seçer. 

Komisyonda kararlar çoğunlukla verilir. Azınlıkta kalan üye, karara katılmama 
nedenlerini yazıp imzalamak zorundadır. 

Kıymet takdiri esasları 
MADDE 11. — İdare, kamulaştırma bedelinin tespit edileceği günü tayin ve 

ilgililere doğrudan veya ilan yoluyla tebliğden hangisinin kolaylık ve çabukluk sağla
yacağını takdir ederek, bildirir. 

İlan yoluyla bildirimin öngörüldüğü hallerde, taşınmaz mal veya kaynağın bu
lunduğu yerde çıkan bir gazetede bir defa, gazete çıkmayan yerlerde alışılmış yollarla 
on gün süreyle ilan edilip, bu husus tutanakla tespit edilir. Bu ilan dahi bildirim hük
mündedir. 

Kıymet takdiri komisyonu, belirtilen günde, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya 
kaynağın bulunduğu yere giderek; hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşın
maz mal veya kaynağın; 
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a) Cins ve nevini, 
b) Yüzölçümünü, 
ç) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarım ve her unsurun ayrı 

ayrı değerini, 
d) Varsa vergi beyanını, 
e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki 

ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal sa

tışlara göre satış değerini, 
h) Yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmî birim fiyatları ve yapı maliyet 

hesaplarım ve yıpranma payım, 
i) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, 
Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı 

ayrı belirtmek suretiyle gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak ka
mulaştırma bedelini takdir eder. 

Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hiz
met teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma 
şekillerine göre getireceği kâr, kıymet takdirinde dikkate alınmaz. 

Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihinden itibaren onbeş gün 
içerisinde idareye verir, İşin niteliğinin zorunlu kıldığı hallerde bu süre üç ayı 
geçemez. 

Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle 
taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle 
belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir. 

Kısmen kamulaştırma 
MADDE 12. — Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri; 
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir deği

şiklik olmadığı takdirde, o malın 11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir 
edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarıdır. 

b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle 
eksilme meydana geldiği takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamu
laştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan kamulaş
tırma bedeline eksilen değerin eklenmesiyle bulunan miktardır. 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle 
artış meydana geldiği takdirde ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan 
kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedelinden artan 
değerin çıkarılmasıyla bulunan miktardır. 

Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin 
yüzde ellisinden fazla olamaz. 

(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış miktarları, 11 inci 
maddede belirtilen esaslara göre bedel takdiri suretiyle tespit olunur. 

Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya 
elverişli olduğu takdirde; kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, 
havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının 
eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken 
gider ve bedel, belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve be
deller (b) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü miktarının belirlenmesinde gözönünde 
tutulmaz. 
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Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elve
rişli bir durumda değil ise, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıl
mayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren 
otuz gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorun
ludur. 

Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına 
mücavir taşınmaz mallar, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bo
zulması, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması hal
lerinde, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine kamulaştırmaya tabi tutulur. Bu 
hususları düzenleyen yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca; İçiş
leri, Maliye, Bayındırlık, Tarım ve Orman, Köyişleri ve Kooperatifler bakanlıkla
rının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanır. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe ko
nulur ve Resmî Gazetede yayımlanır. Bu suretle kamulaştırılan mücavir taşınmaz 
mallar hakkında 22 ve 23 üncü maddeler hükmü uygulanmaz. İdare, bu taşınmaz 
mallar üzerinde imar mevzuatı hükümlerini de gözönünde tutarak dilediği gibi 
tasarrufta bulunabilir ve gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilir. 

Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz mal, evvelce paydaş
lar arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına 
bırakılmış ve yapılan kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kap
sıyor ise, bu durumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya 
paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine 
ödenir. Pay veya paydaşların sadece bu kısım için dava hakları vardır. Taşınmaz 
malın kamulaştırılmayan kısmı üzerinde hakları kalmaz ve adları paydaşlar ara
sından çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde idare adına tescil olunur. 

Bu maddenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar adli yargıda çözüm
lenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tebliğ İşlemleri, Dava Hakkı ve Bilirkişiler 

Tebligat 
MADDE 13. — Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın, 7 nci mad

dedeki usule göre tespit edilen sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olu
nanlara tebliğ edilmek üzere; kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına 
uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı, takdir olunan 
kıymeti, kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin milli bankalardan birine 
hak sahibi adına yatırıldığına dair belge, kamulaştırmanın hangi idare yararına 
yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği bedelin bankaya ya
tırıldığı tarihten başlayarak otuz gün içinde notere verilir. Noter onbeş gün 
içinde belgeleri tebliğe çıkarır. Noterler tarafından tebligat giderlerinden başka 
noterlik ücret tarifesinin 8 inci maddesi uyarınca ücret alınır. 

Köy yararına kamulaştırmalarda tebligat, ihtiyar kurulundan en az üç üye
nin önünde yapılır ve düzenlenen tutanak birlikte imzalanır. Belgelenen tebliğ 
geçerlidir. 

Doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı kararlar ayrıca ilan olunur. 

İlan : 
a) Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın bulunduğu yerin, her

kese açık yerlerinden birine ve belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün sü
reyle asılarak, 

b) Kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde gazete çıkıyor ise, 
gazetelerden birisinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak, 

Yapılır. 
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Köy yararına yapılan kamulaştırmalarda yalnız (a) bendi hükmü uygula
nır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayan veya adreslerinde 
noter aracılığı ile tebligat yapılamayanlara, 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 28 i n c i 
maddesi gereğince i lan yo luy la tebligat yapılır. 

Açılacak davalarda hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebliğ belgele
rinde açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması yüzünden davada husu
met yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya de
v a m olunur. 

Dava hakkı 
M A D D E 14. — Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, z i lyedi ve diğer 

i lg i l i ler noter veya köy iht iyar k u r u l u aracılığıyla yapılan tebligat gününden, ken
di lerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan 
i l an tar ih inden veya köy odasına asılmak suretiyle yapılan i lan süresinin b i t imin
den it ibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idar i yargıda ve tak
d i r o lunan bedel ile maddî hata lara karşı da adlî yargıda dava açabilirler. 

İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür. 
İdarî yargıya başvurulduğu takdirde, adlî yargıya başvuru süresi, i da r i yargı 

kararının kesinleştiği tarihten, bu ka ra r l a r a karşı temyiz veya ka ra r düzeltilmesi 
isteminde bulunulmuş ise, buna ilişkin kararların tebliği tar ih inden i t ibaren işle
meye başlar. 

İştirak veya müşterek mülkiyette paydaşların tek başına dava hakları vardır. 
İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere verildiği günden veya 

köy yararına kamulaştırmalarda aleyhine dava açılacak kişi yönünden geçerli 
tebliğ tar ihinden it ibaren altmış gün içinde takdir o lunan bedel ile maddi hata lara 
karşı taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilir. 

İdare tarafından bu K a n u n hükümlerine göre tespit o lunan mal ik, zilyet ve 
diğer i lg i l i lere karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz maun gerçek 
ma l i k in in başka b i r şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek mal ik, 
tapu ma l i k in in daha önce öldüğü sabit o lursa mirasçıları da dah i l edilmek sure
tiyle devam olunur. 

Açılan davaların sonuçlan dava açmayanları etkilemez. 

Bilirkişiler 
M A D D E 15. — Türk Mühendis ve M i m a r Odaları Birliğine bağlı ihtisas oda-

larının her b i r i , üyelerinin oturdukları yer i gözönünde bulundurarak her i l için 
beş i l a onbeş; i l merkezler i için i l , ilçeler için ilçe idare kurullarınca bu bölgelerde 
oturan taşınmaz ma l sahipler i arasından onbeş bilirkişi her yıl Ocak ayının i lk 
haftasında seçilerek is im ve adreslerini b i ld iren listeler val i l ik lere ver i l i r . 

B u listeler valilikçe onandıktan sonra odalardan gelenler i l merkez i i le ilçe
lerdeki asliye hukuk mahkemelerine; taşınmaz ma l sahipler i l istelerinden her b i r i 
de seçildikleri yer in asliye hukuk mahkemelerine gönderilir. 

Süresi bitenler tekrar seçilebilir. 
Bilirkişi k u r u l u ; kamulaştırmaya konu olan yer in cins ve niteliğine göre, 

i k i s i odalar listesinden, b i r i de taşınmaz ma l sahipler l istesinden seçilmek sure
tiyle üç kişiden oluşur. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın üstün niteliği gözönüne alınarak, bilirkişinin 
i k i s i de aynı uzmanlık ko lundan seçilebilir. 

Kamulaştırmayı yapan idarede görevli o lanlar ve kıymet takd i r i komisyo
nunda kıymet takd i r i işinde bulunanlar i le kamulaştırılan taşınmaz malın sahip 
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leri ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil, kan ve sihri hı
sımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişi seçilemezler. 

İhtisas odalarının liste veremediği veya verilen listelerden fiili ve hukukî 
sebeplerle bilirkişi seçiminin imkânsız olduğu illerde, kamulaştırılan taşınmaz ma
lın cins ve özelliğine göre. bayındırlık, tarım ve orman daireleri ile diğer resmi 
daire ve kurumlardan alınacak fen adamları ile bilirkişi kurulu tamamlanır. Bun
ların da bulunmadığı veya fiili veya hukukî sebeplerle bilirkişi seçimlerine imkân 
olmadığı takdirde, komşu illerin oda listelerinden, yoksa yukarıda belirtilen resmî 
daire ve kuramlardan alınacak fen adamları ile kurul tamamlanır. 

Mahkemelere gönderilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada gösteri
len kimseler arasından taraflar bilirkişi seçmekte birleşemedikleri takdirde bilirkişiler 
hâkim tarafından resen seçilir. 

Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın kıymetini 11 ve 12 nci maddeler hükümlerine 
göre tayin ve takdir ederek, gerekçeli raporunu en kısa zamanda mahkemeye verir. 

Bilirkişi kurulu, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen kıymette bir deği
şiklik yapmış ise, bunun nedenlerini raporunda belirtir. 

Hâkim, bilirkişi kurulu tarafından takdir olunan bedelde açık bir isabetsizlik 
bulduğu veya kıymet takdiri komisyonu tarafından tayin edilen kıymet ile bilirkişi 
kurulunun belirlediği kıymet arasında önemli bir oransızlık gördüğü takdirde, aynı 
usullerle yeni bilirkişi kurulu oluşturarak kıymet takdiri yaptırır. 

Hâkim, bilirkişilere yemin ettirir. 
Kıymet takdirinde, kamulaştırmayı yapan idare 13 üncü madde gereğince teb

ligatı kamulaştırma kararının tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde usulüne göre 
yaptırmamış ise kamulaştırma kararının hak sahibine tebliğ olunduğu, tebligat yapıl
madan dava açılmış ise, davanın açıldığı gün esas tutulur. 

Maliklerinin, zilyedlerinin veya diğer ilgililerin tespiti mümkün olmadığı ve sa
hipsiz göründüğü takdirde, taşınmaz malların ilerde ortaya çıkacak maliki, zilyedi 
veya diğer alâkalıları tarafından talep edilecek kamulaştırma bedellerinde veya bu 
kamulaştırmaların bedellerine vaki olacak itirazlarda, taşınmaz malın kamulaştırma 
tarihindeki kıymeti esas tutulur. 

ÜÇÜNDÜ KISIM 
Acele Elkoyma, Tescil işlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Elkoyma 

Acele İşlerde elkoyma ve tescil 
MADDE 16. — Kamulaştırma işlemine ilişkin yürütmenin durdurulması kararı 

verilmedikçe veya kamulaştırma 6 ncı maddenin son fıkrası uyarınca yapılmış ise 
davaların sonucu beklenmeksizin kamulaştırılması yapılan taşınmaz mala hemen el-
konulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hallerde, taşınmaz malın takdir olunan 
kıymeti millî bankalardan birisine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleri ile bir
likte mahkemeye verilip taşınmaz malın durumunun tespiti istenir. Mahkeme sekiz 
gün içinde taşınmaz malın sahibini davet ile beş gün zarfında taşınmaz malın, 11 inci 
maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tes
pit ettirerek, o taşınmaz malın idare adına tescil edilmesine karar verir ve bu kararı 
tapu dairesine bildirir, 

Bu işlem, mahkemenin davetine uymayanların gıyabında yapılır. 
Kamulaştırılması yapılan taşınmaz malın mülkiyeti veya payı çekişmeli bulun

duğu hallerde dahi bu madde hükmü uygulanır. 
Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 

kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 
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Tescil ve Aynın Çekişmeli Olması 
Tapulu taşınmaz mallarda tescil 
MADDE 17. — Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idarî ve adlî yargıya 

başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlandığı ancak ta
şınmaz mal sahibinin ferağ vermediği hallerde, takdir edilen ve artırılan bedelin ta
mamı millî bankalardan birine yatırılarak makbuzu ilgili belge örnekleriyle birlikte 
mahkemeye verilir. Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek, gelmemeleri halinde gı
yaplarında, belgeleri inceleyerek; kamulaştırma usulüne uygun şekilde tamamlanmış 
ise, taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verir ve tapu 
dairesine bildirir. 

Kamulaştırması yapılan taşınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle 
sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde sicil kaydının terki
nine karar verilir. 

Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle 
vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, ilgili tapu dairesi durumu vergi dairesine bildirir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 
kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

Aynın çekişmeli bulunması 
MADDE 18. — Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde 

kamulaştırmayı yapan idareye husumet düşmez. Ancak mülkiyetin kişiler arasında 
çekişmeli olması idare adına tescile engel değildir. 

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları 
MADDE 19. — Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın zilyedi mevcut olup 

da zilyedlikle iktisap iddiasında bulunursa, kamulaştırma yapan idare mahallinde tah
kikat yapar. Delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, zilyedin 
kimliği, zilyedliğin başlangıç ve süresi, vergi kaydı, yüzölçümü ve o yerin mülkiyetinin 
kazanma şartlarının var olup olmadığını belirtir. Taşınmaz mala takdir edilen değerin 
tamamını veya ödenmesi gereken ilk taksidini millî bankalardan birine yatırarak 
makbuzunu tahkikat ve kamulaştırma evrakı ile birlikte taşınmaz malın bulunduğu 
yer asliye hukuk mahkemesine verir. 

Mahkeme, sekiz gün içinde evrak üzerinde inceleme yaparak taşınmaz malın 
lehine kamulaştırma yapılan idare adına tescilini ve ayrıca zilyedinin şerh verilmesini 
tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme, idari tahkikat sonucunu zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz 
malı Medeni Kanun hükümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etmiş olduğunu belirt
meye yeterli görmediği takdirde durumu zilyede gerekçeleriyle tebliğ eder. Zilye
din tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Medeni Kanunun zilyedlikle iktisap 
hükümleri dairesinde aynı usul ve şekillere göre dava açarak taşınmaz malı kamu
laştırma tarihinde iktisap etmiş olduğunu ispat etmesi lazımdır. Zilyed bu müddet 
içinde dava açtığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma bedeli kamulaştırmayı 
yapan idare tarafından emanete alınır. 

Üçüncü şahısların umumî hükümler dairesinde kamulaştırma bedeline istih
kak davası açmak hakları saklıdır. 

Mahkeme, idari tahkikatın iktisap iddiasını haklı gösterecek mahiyette oldu
ğunu görürse, durumu o yerin maliye dairesine bildirmekle beraber taşınmaz malın 
bulunduğu yerde uygun görülecek araçlarla iki defa ilan eder. Kamulaştırma bedeli 
onmilyon lira ve daha fazla ise ilanın bir defa da gazeteyle yapılması zorunludur. 
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İlanda: 

a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri , mevki i , sının, miktarı, 

b) Zi lyedin kimliği, 

c) Kamulaştırma bedelinin yatırıldığı banka, 
d) Hak sahipler inin son i landan i t ibaren üç ay içinde z i lyed aleyhine genel 

hükümler dairesinde dava açtıklarını belgelendirmedikler i takdirde, kamulaştırma 
bedelinin zilyede verileceği, 

Bel i r t i l i r . 

Son i landan i t ibaren uç ay içinde Hazine veya üçüncü b i r kimse tarafından 
z i lyed aleyhine dava açıldığı belgelendirilmediği takdirde z i lyed kamulaştırma bede
l in in kendisine ödenmesini isteyebilir. Ancak, idare durumu vergi dairesine b i ld i r i r . 

B u müddet içinde zi lyed aleyhine dava açılırsa, kamulaştırma bedel inin öden
mesi davanın kesinleşmesine bırakılır. 

Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması, o taşınmaz malda hak idd ia 
edenlerin genel hükümler dairesinde z i lyed aleyhine, bedele ist ihkak davası açmak 
haklarını düşürmez. 

İdare yukarıdaki fıkralar gereğince işlem yapmamış ise, kamulaştırılan ye
r in mülkiyetini kazandığını ispat yükümlülüğü zilyede düşer. 

Tapuda kayıtlı o lmayan bu gibi taşınmaz ma l la r hakkında da 16 ncı madde 
hükmü uygulanabi l i r . 

Başkası adına tapulu, sahipsiz ve zi lyedi tarafından ikt isap edilmemiş yer in 
kamulaştınlmasında, b ina ve ağaçların 11 ve 12 nc i maddeler uyarınca takd i r olu
nan bedeli zilyedine ödenir. 

B u madde gereğince mahkemece yapılacak işlemler sebebiyle kamulaştırmayı 
yopan idareden i lan, tebliğ g ider ler i hariç, herhangi b i r harç ve gider alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ K I S I M 
Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Ger i A l m a 

BİI\İNCİ BÖLÜM 

Boşaltma 

Taşınmaz malın boşaltılması 
M A D D E 20. — 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak lehine kamulaştırma 

yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması ida
rece icra memurundan istenir. İcra memuru taşınmaz malı onbeş gün içinde boşalt
malarını içindekilere tebliğ eder. B u süre içinde taşınmaz m a l boşaltılmazsa icraca 
boşaltılır, i t i raz ve şikâyet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ih t iyat i tedbir ka
rarı verilemez. 

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle ma l sahibi ve idare tazminat ile so
r u m l u tutulamaz. 

E k i l i a raz in in boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklen
mesi mümkün olmadığı hallerde kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir 
edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, a raz in in boşaltılmasını talep edebilir. 
E k i n bedeli 11 ve 12 nc i maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma değerinin tespi
tinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltılması için tekrar bu bedel in tespit 
ve ödenmesi gerekmez. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma 

İdarenin tek taraflı vazgeçmesi 
MADDE 21. — İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı 

veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak 
kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde 
dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece mak-
tuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir. 

Tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir 
MADDE 22. — Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşm

maz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihti
yaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet 13 üncü madde hükmü uyarınca mal 
sahibi veya mirasçılarına duyurulur. Bu duyurma üzerine mal sahibi veya miras
çıları, aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri ala
bilir. 

Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında 
başka bir idare, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti ama
cıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 
30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre 
işlem yapılır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı 
MADDE 23. — Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş 

yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22 nci maddenin ikinci fıkrası uya
rınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç 
bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edil
meyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaş
tırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, 
taşınmaz malını geri alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. 
Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaş-

tırıldığı takdirde bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul 
edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır. 

Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 
1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Ka
nunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaş
tırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz. 

B E Ş İ N C İ K I S I M 
Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Hasar 

Kamulaştırma bedelinden düşülebilecek hasar 
MADDE 24. — 21, 22 ve 23 üncü maddeler uyarınca kamulaştırılmasından vaz

geçilen veya geri alınan taşınmaz mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili dikili 
şeyler yıkılmış, sökülmüş veya harap olmuş ise, taşmmaz malın geri alınmasında mal 
sahibi veya mirasçısı, kamulaştırma tarihindeki değerine göre farkının, ödeyeceği 
kamulaştırma bedelinden düşülmesini isteyebilir. 

Bu madde ile 21, 22 ve 23 üncü maddelerin uygulamasından doğacak anlaş
mazlıklar adlî yargıda çözümlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Tebliğ ile Doğacak Haklar ve Borçlar 

Hakların sınırlandırılması ve mülkiyetin idareye geçmesi 
MADDE 25. — Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımın

dan kamulaştırma işlemi mal sahibi için 13 üncü madde uyarınca yapılan tebligatla, 
idare için tebligata çıkarmakla başlar. Mülkiyetin idareye geçmesi, bu Kanundaki 
özel hükümler dışında kamulaştırma işleminin idari yargı yönünden kesinleşmesi 
ile olur. Dava açabilmek için idarenin tebligat yapması veya tebligata çıkarması şart
tır. 

Tebliğ tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin kamulaştırılması kararlaş
tırılan taşınmaz malda yeni inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta esash 
değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma haklan kalkar. Bundan sonra yapı
lanların değeri dikkate alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Trampa Yolu ve Acele Kamulaştırma 

Trampa yolu ile kamulaştırma 
MADDE 26. — Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yeri

ne, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallanndan, bu bedeli 
kısmen veya tamamen karşılayacak miktan verilebilir. 

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale ko
misyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal 
bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vere
ceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini aşamaz. 

Acele kamulaştırma 
MADDE 27. — 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulan

masında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alı
nacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan 
taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışmdaki işlemler sonradan 
tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz 
malm 11 ve 12 nci madde esaslan dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek 
bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına millî bir ban
kaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 
kamulaştırmalarda yatınlacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir. 

ALTINCI KISIM 
Bedelsiz Kullanma, Giderlerin ödenmesi ve 

İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bedelsiz Kullanma ve Giderler 

Bedelsiz kullanma yetkisi 
MADDE 28. — Millî savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen gerçek ve 

özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifalan 
altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocaklarını, hiç bir resim ve ücrete tabi ol
madan kullanmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir. 

Bayındırlık, Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıkları ile T. C. Devlet Demiryol
ları işletmesi Genel Müdürlüğü, Karayollan Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri 
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Genel Müdürlüğü de aynı sebep ve şartlarla, demiryolu hattının veya karayolunun 
veya su tesislerinin her yönündeki, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyet 
ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve 
kum ocaklarını hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanabilirler. 

Giderlerin ödenmesi 
MADDE 29. — Kıymet takdiri komisyon başkan ve üyelerinin, kıymeti takdir 

edilen her taşınmaz mal başına kamulaştırmayı yapan idare tarafından takdir edi
lecek ücretleri ile gerçek yol giderleri, tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği di
ğer giderler, idarece ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri 

Bir idareye ait taşınmaz malm diğer idareye devri 
MADDE 30. — Kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşın

maz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tara
fından kamulaştırılamaz. 

Taşınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, ödeyeceği be
deli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire 
muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, isteyen ida
renin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idarî dairesince incelenerek iki ay içinde ke
sin karara bağlanır. 

Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; alıcı idare, devirde anlaşma tari
hinden veya Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde, 10 uncu 
maddede yazılı kıymet takdiri komisyonuna değer takdir ettirir. Taraflar bu komis
yon raporuna, kendilerine veriliş veya tebliğ ediliş tarihinden itibaren otuz gün için
de itiraz ettikleri takdirde, anlaşmazlık, 29.6.1938 tarih ve 3533 sayılı Kanun hükümle
rine bağlı olmaksızın taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesince 
karara bağlanır. 

YEDİNCİ KISIM 
Yasak işler ve Ceza Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasak işler 

Yasak işler ve eylemler 
MADDE 31. — Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır. 
a) Kıymet takdir komisyonu başkanı ve üyeleri ile bilirkişilerin kendilerine 

resmen takdir edilen ücret dışında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları, 
b) Kamulaştırma kararının tebliğinden sonra taşınmaz malın başkasına devir 

ve ferağ veya temliki, 
c) Artırılan bedele göre artıp eksilen vekalet ücreti kararlaştırılması, 
d) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar adma hareket 

edenler tarafından kabullenilmesi, 
e) Kamulaştırma bedelinin artırılması hali öngörülerek bu miktarın veya 

bir kısmının nakden veya diğer suretlerle, avukat veya dava vekili veya onlar adına 
hareket edenler tarafından mal sahibine önceden ödenmesi, 

f) Artırılan kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat 
veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması, 

g) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan işlem ve eylemlerin avukat veya 
dava vekillerince bizzat veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yar
dımcı olunması. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Görevli Kişilerin Suçları ve Ceza Hükümleri 

Görevli kişilerin suçlan 
MADDE 32. — Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler. Devlet 

memuru gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki verilecek cezalar; o suç için muayyen olan 
cezanın yansından az olmamak üzere iki katına kadar artırılır. 

Cezalar 
MADDE 33. — Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etme

diği takdirde, bu Kanunun 31 inci maddesinin (a), (e), (f) ve (g) bentlerine aykırı 
hareket edenler, bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve ellibin liradan üçyüzbin 
liraya kadar ağır para cezasıyla, (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket edenler, 
altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalancünhrlar. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Mal sahibinin sağladığı yararlan geri alma hakkı 
MADDE 34. — Mal sahiplerinin 31 inci maddedeki yasaklara rağmen avukat 

veya dava vekillerine veya bu Kanuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıs
lara verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar karşılığını bir yıl içinde geri al
maya hakları vardır. 

İmar mevzuatı uygulanan veya özel parselasyon yapılan yerler 
MADDE 35. — imar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parseller

den düzenleme ortaklık payı karşılığı olarak bir defaya mahsus alman yol, yeşil 
saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesislerine aynlan yerlerle, özel parselasyon 
sonunda malikinin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış bulunan 
yerler için eski malikleri tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz ve karşılığı 
istenemez. 

Kamulaştırmadan sonra alınan tapu kaydının iptali 
MADDE 36. — Kamulaştırma kanunlan uyarınca gerekli işlemler tamamla

nıp tapuda kayıtlı olanlann idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda ka 
yıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaştınlan yer için her
hangi bir nedenle gerçek ve tüzelkişiler adma yeniden tapu tesis edildiği takdirde, 
idarenin isteği üzerine hâkim, evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahal
linde inceleme yaparak sonraki kaydın iptali hakkında bir karar verir. 

Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir. 

Yetkili ve görevli mahkeme ve yargılama usulü 
MADDE 37. — Bu Kanundan doğan tüm anlaşmazlıkların adlî yargıda çözüm

lenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde 
basit yargılama usulü ile görülür. 

Hak düşürücü süre 
MADDE 38. — Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri tamamlanmamış veya 

kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine aynlarak veya kamu yararına 
yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malm malik, zü-
yed veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl 
geçmekle düşer. Bu süre taşınmaz mala elkoyma tarihinden başlar. 
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Vergilendirme 
MADDE 39. — Emlak vergisi tarhına esas olan en son vergi değeri kesinle

şen kamulaştırma bedelinden az olduğu takdirde aradaki fark emlak vergisine tabi 
tutulur. Bu farka ait vergi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin 
son fıkrası hükmü dikkate alınmak suretiyle kusur cezalı olarak tarh olunur. 

Emlak vergisi beyannamesinin ek süreye rağmen verilmemiş olması halinde, 
kesinleşen kamulaştırma bedeli beyannamesi verilmemiş dönemlere ait vergi değeri 
yerine geçer ve vergi ağır kusur cezalı olarak tarh olunur. Ek süreden sonra verilen 
beyannamelerde gösterilen değerin kesinleşen kamulaştırma bedelinden yüksek ol
ması halinde bu farka ait vergi ve ceza düzeltilmez. 

Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler 
MADDE 40. — 31.8.1956 tarih ve 6830 sayılı İstimlak Kanunu ile ek ve deği

şiklikleri, 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Toplu Konut Kanununun 5 inci maddesi ile 
21.1.1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin kamulaştırılan ta
şınmaz malın değerinin tespitine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ve değisikhkleri, 15.4.1955 tarih ve 
6538 sayılı İstanbul Kapalıçarşısının Tamir ve ihyası Hakkında Kanun hükümleri ile 
diğer özel kanunlardaki kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır. 

İstimlak Kanununa yapılan atıflar 
MADDE 41. — Diğer kanunlarda İstimlak Kanununa veya belli maddelerine 

yapılan atıflar bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konuları düzenleyen madde veya 
maddelerine yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe gümeslnden önce verilmiş olan 
kamu yararı ve kamulaştırma kararları geçerlidir. Ancak, idarece henüz kıymet 
takdir edilmemiş olan İşlerde, kıymet takdir işlemleri ile sonraki işlemler bu Kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve henüz kesin hükme 
bağlanmamış davalarda bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu Kanunla getirilen 
değişik hükümlerin uygulanması nedeniyle haksız çıkan tarafa harç, yargılama 
gideri ve avukatlık ücreti yükletilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılan dava
larda, davanın açıldığı günde yürürlükte olan kanunlara göre işlemeye başlamış olan 
dava süreleri, o kanunlara göre tespit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamulaştırıl
mış ve kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi dört yılı tamamlamış taşınmaz mal hak
kında 22 nci madde hükmüne göre işlem yapılmış veya yapılacak olması halinde, 
idarelere bu Kanunun yürürlüğünden itibaren 2 yıllık ek süre hakkı tanınır. 

Mal sahibinin geri alma hakkı ancak bu sürenin tamamlanmasından sonra 
doğar. 

GEÇİCİ MADDE 4 . - 5 Ocak 1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun kapsamına 
girmeleri nedeniyle kamu tüzelkişileri veya kurumları adına kamulaştırılmış sayılan 
taşınmaz malların eski malik, zilyed veya bunların halefleri tarafından açılmış ve 
kesin hükme bağlanmamış davalarda sözü edilen 221 sayılı Kanunun hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 42. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 43. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/11/1983 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayısı: 83/7147 

Avrupa Konseyi İskân Fonundan genel ödünç şeklinde sağlanan 35.000.000 DM 
tutarındaki krediye ait 14/2/1983 tarihli ilişik Anlaşma'nın onaylanması; Dışişleri Ba
kanlığının 17/6/1983 tarihli ve EİGM - EİUE-VI-1152-1356 sayılı yazısı üzerine, 
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulunca 14/9/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır, 

Kenan EVREN 

Cumhurbaşkanı 
B. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

K. AKDOĞAN 

Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 

Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakam 

Prof. Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M R. GÜNEY 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Avrupa Konseyi İskan Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kredi Anlaşması 

Avrupa'daki Milli Mülteciler ve Nufüs Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan 
Fonu (Bundan sonra «Fon» denilecektir) bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
(bundan sonra «borçlu» denecektir) diğer yandan, 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 22 Mayıs 1980, 20 Kasım 1980, 13 Nisan 
1981, 23 Haziran 1981, 19 Şubat 1982, 1 Mart 1982, 16 Ağustos 1982, 19 Ağustos 1982 
ve 22 Kasım 1982 tarihli taleplerini, 

— Avrupa Konseyi Nufüs ve Mesleki Eğitimi Bölümü'nün kabul edilebilirlik 
konusundaki 10 Ağustos 1980, 19 Ocak 1981, 5 Haziran 1981, 15 Haziran 1981, 10 Ağus
tos 1981, 4 Mart 1982, 13 Mayıs 1977, 25 Ekim 1982, 6 Eylül 1982 ve 2 Aralık 1982 ta
rihli görüşlerini, 

— Guvernör'ün, 31 Temmuz 1980, 9 Şubat 1981, 12 Haziran 1981, 18 Haziran 
1981, 16 Eylül 1981, 4 Mart 1982, 25 Kasım 1982 ve 6 Aralık 1982 tarihli raporlarım, 

— Fon Yönetim Kurulu'nun 425 (1980), 470 (1980), 504 (1981), 514 (1981), 518 
(1981) 545 (1982) 569 (1982), 547 (1982), 611 (1982) 612 (1982), ve 615 (1982) sayılı 
kararlarım, 
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— Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesine ek üçüncü 
protokolü. 

— 6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliğini gözönünde bulundurarak, aşa
ğıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Madde 1 
Bu ödünç bu anlaşmanın imzası tarihinde yürürlükte bulunan ödünç Yönetme

liği'ndeki genel koşullara ve bu anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olun
muştur. 

Madde 2 
Fon, Borçlu'ya DM 35.000.000 (otuzbeş milyon Alman Markı) tutarında bir ödünç 

vermeyi yükümlenir. 
Borçlu bu ödüncü geciktirmeksizin (gecikmenin haklı bir nedene dayanması 

hali hariç) şu projelerin finansmanına ayıracaktır : F/P 152 (1980), F/P 209 (1980), 
F/P 257 (1981), F/P 258 (1981), F/P 265 (1981), F/P 279 (1982), F/P 87 add 
IV - (1982) F/P 314 (1982), F/P 315 (1982), F/P 334 (1982) ve Fon tarafından kabul 
edilen diğer projeler. 

Türk finansman süresi boyunca Borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kulla
nım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. 
Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam 
değerlendirmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir. 

Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel en
formasyon heyetlerim uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında 
gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. 

Madde 3 
Ödüncün vadesi 10 yıl olup bunun 5 yılı ödemesiz dönemdir. Faiz oram yıllık 

% 8 dir. Yılda 360 gün ve ayda 30 gün üzerinden hesaplanan faizler altı aylık dev
reler halinde ilk kez 14 Ağustos 1983 tarihinde olmak üzere ekteki itfa tablosuna uy
gun olarak her yılın 14 Şubat ve 14 Ağustos günlerinde ödenecektir. (EK : 1) 

Anapara, ekteki itfa tablosuna uygun olarak, birincisi 14 Şubat 1989 sonuncusu 
14 Şubat 1993 de olmak üzere herbiri DM 7.000.000,— lık beş eşit yıllık taksit ha
linde geri ödenecektir. 

Madde 4 
Ödünç tutarı DM 1.400.000 tutarındaki % 4 prim düşüldükten sonra geriye ka

lan DM 33.600.000,— borçlu lehine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Ber-
liner Handels und Frankfurter Bank, Francfurt S/Main nezdjndeki DM hesabına 14 
Şubat 1983 tarihinde ödenecektir. 

Madde 5 
Ödüncün kullanılabilmesi maksadıyla, borçlu Fon'a zamanında ilişik bonoyu 

(EK : 2) verir. Bono Alman Markı (DM) olarak düzenlenir ve ödenir. 

Madde 6 
Bono'da tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi Borçlu'yu yu

karıda 3'ncü maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası 
ve bundan doğan faizler ve diğer masraflar ve özellikle aşağıda 9. maddede belirti
lenler Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde, Borçlu Fon'a 
karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. 

Madde 7 
Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her faiz ve meb

lağ ödenmemiş anapara üzerinden yıllık % 1 oranında bir faiz ödenmesini gerektirir. 
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Bu ek Faiz : 
a) Gerekli faiz ödenmesinin yapılmadığı veya faizlerden ödenmesi gereken 

bir kısmın ödenmediği hallerde, faiz vadeleri devresinden itibaren, 
b) Anaparanın ödenmemiş olması halinde, anapara taksidinin ödenmesi ge

reken vade tarihinden itibaren, 
ödenecektir. 

Her iki hal aynı zamanda vuku bulduğu takdirde ilk tarih esas alınır. Vadesi 
gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. 

Madde 8 
Bu ödünç gereğince Borçlu tarafından Fon lehine, Alman Markı (DM) olarak 

ödenecek bütün tutarlar Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her 
ödeme tarihinden enaz 5 işgünü önce Fon'a telexle bildirilmek suretiyle Berliner Han-
dels und Frankfurter Bank, Francfort S/Main'e ödenir. 

Madde 9 
Gerek bu anlaşmanın akdi, icrası ve tasfiyesinden, gerek verilen ödüncün ya

pılabilmesi ve garantisinden, gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlem
lerden meydana gelsin tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harç
lar ve genellikle bu nitelikte olan masraflarla diğer bütün masraflar borçlu'ya aittir. 

Fon'un Ödünç Yönetmeliğinin 4'ncü bölümünde öngörülen tahkim usulü ile ilgili 
masraflar için ise sözü geçen bölümün 25'nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Madde 10 
Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliğinin 4'ncü bölümünde öngörülen koşullar 

çerçevesinde verilen bir hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koy
mak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer bir merci önünde 
herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir
ler. 

Madde 11 
Borçlu, bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden tamamen kurtulmak için 

üçüncü şahıslarla ilişkilerinden kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yarar
lanamayacaktır. 

Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar dolayısıyla Fon 
hakkında dava açılmaz. 

Madde 12 
Ödüncün bu anlaşmanın 2. maddesinde belirtildiği şekilde kullanılmasından Fon 

tarafından tasvip edilmeyen her değişiklik veya tahsis yapmama, Fon Ödünç Yönet-
meliği'nin 3'ncü bölümünün 13 (h) maddesi hükümleri uyarınca kredinin durdurul
ması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. 

Madde 13 
Bu anlaşma 14 Şubat 1983 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Madde 14 
Bu anlaşma ve bununla ilgili kullanma belgeleri 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa 

Konseyi Ayrıcalıkları ve Muafiyetler Genel Anlaşmasının 8 Mart 1959 tarihli üçüncü 
Katma Protokolü'nün 1'nci madde 3'ncü fıkrasında belirtildiği şekliyle Fon ve ikinci 
derecede de Alman Hukukuna tabidir. 

Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 3 
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Madde 15 
Fon Yönetim Kurulu'nca 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yö

netmeliği bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözü geçen Yönetmelik'in 
herhangi bir hükmü ile bu anlaşmanın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması 
halinde anlaşma hükmü geçerli sayılır. 

Madde 16 
Bu anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere İki nüsha halinde 

düzenlenmiştir. Akit tarafların herbirinde bir nüsha bulunur. 

Ankara'da 14 Şubat 1983 Paris'te 14 Şubat 1983 
tarihinde yapılmıştır. tarihinde yapılmıştır. 

Milli Mülteciler ve 
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Nufüs Fazlalıkları 
Hükümeti Adına için Avrupa Konseyi İskan 
Aydemir KOÇ Fonu Adına 
Hazine Genel Müdürü Guvernör 

Roger Vanden Branden 

İTFA TABLOSU 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 14 Şubat 1983 tarihinde verilen DM 35.000.000 

tutarında global ödünç, faiz oranı yıllık % 8, altışar aylık taksitler halinde geri öde
meli. Emisyon fiyatı % 96. Vade 10 yıl, 5 yılı ödemesiz. Anapara 5 eşit yıllık taksit 
halinde geri ödemeli. 

Faizler İtfa Edilecek Anapara DM 
Vadeler Taksit Tutarı % 8 DM Anapara DM Anapara Bakiyesi 

14.08.1983 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1984 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1984 1.400.000 — 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1985 1.400.000 — 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1985 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1986 1.400.000,— 1.400.000 — — 35.000.000,— 
14.08.1986 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1987 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1987 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1988 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1988 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1989 8.400.000 — 1.400.000,— 7.000.000,— 28.000.000,— 
14.08.1989 1.120.000,— 1.120.000,— — 28.000.000,— 
14.02.1990 8.120.000,— 1.120.000,— 7.000.000,— 21.000.000,— 
14.08.1990 840.000,— 840.000,— — 21.000.000,— 
14.02.1991 7.840.000,— 840.000,— 7.000,000,— 14.000.000,— 
14.08.1991 560.000,— 560.000,-r — 14.000.000,— 
14.02.1992 7.560.000,— 560.000,— 7.000.000,— 7.000.000,— 
14.08.1992 280.000,— 280.000,— — 7.000.000,— 
14.02.1993 7.280.000,— 280.000,— 7.000.000,— — 

57.400.000,— 22400.000,— 35.000.000,— 
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Contrat De Prêt 
entre 

Le Fonds de Reetablissement Du Conseil De L'Europe 
et 

Le Gouvernment De La Republique De Turquie 

Le Fonds de Reetablissement du Conseil de l'Europe pour les Réfugiés Na
tionaux et les Excédents de Ropulation en Europe (ci-après appelé «Fonds»). 

et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après appelé «emprunteur»), 
d'autre part, 

— V U les demandes du Gouvernement turc des 22 Mai 1980, 20 Novembre 1980, 
13 Avril 1981, 23 Juin 1981, 19 Février 1982, 1er Mars 1982, 16 Août 1982, 19 Août 1982 
et 22 Novembre 1982, 

— V U les avis de recevabilité de la Division de la population et de la For
mation Professionnelle du Conseil de l'Europe en date des 10 Août 1980, 19 Janvier 
1981, 5 Juin 1981, 15 Juin 1981, 10 Août 1981, 4 Mars 1982, 13 Mai 1977, 25 Octobre 
1982, 6 Septembre 1982 et 2 Décembre 1982, 

— Vu les rapports du Gouverneur en date des 31 Juillet 1980, 9 Février 1981, 
12 Juin 1981, 18 Juin 1981, 16 Septembre 1981, 4 Mars 1982, 11 Mars 1982, 25 no
vembre 1982 et 6 Décembre 1982, 

— V U les Résolutions du Conseil d'Administration du Fonds : 425 (1980), 470 
(1980), 504 (1981), 514 (1981), 518 (1981), 545 (1982), 569 (1982), 547 (1982), 611 
(1982), 612 (1982) et 615 (1982), 

— V U le Troisième Protocole Additionnel à l'accord Général sur les Privilègea 
et Immunitésdu Conseil de l'Europe, 

— Vu les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 1980, 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1 
Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts 

du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions 
particulières fixées par le présent contrat. 

Article 2 
Le Fonds s'engage à accorder un prêt & l'emprunteur, qui l'accepte, d'un 

montant de DM 35.000.000,— (TRENTE CINQ MILLIONS de Deutsche Mark) 
L'emprunteur utilisera le produit du prêt sans retard, sauf délai justifié, pour 

le financement des projets suivants : Fonds/Projet 152 (1980), Fonds/Projet 209 1980, 
Fonds/Projet 257 (1981), Fonds/Projet 258 (1981), Fonds/Projet 265 (1981), Fonds/ 
Projet 279 (1982), Fonds/Projet 87 Add. TV (1982), Fonds/Projet 314 (1982), Fonds/ 
Projet 315 (1982), Fonds/Projet 334 (1982), ou à d'autres projets agréés par le Fonds. 

Pendant toute la durée du financement, l'emprunteur adressera au Fonds, tous 
les six mois, un rapport indiquant l'état d'utilisation du prêt et l'état d'avancement 
des travaux. L'emprunteur présentera à la fin de la réalisation du projet un rapport 
final contenant une appréciation des effets économiques et financiers, y compris 
l'effet sur l'emploi, de la réalisation du projet. 

L'emprunteur s'engage par ailleurs à accueillir favorablement les éventuelles 
missions d'information effectuées par les agents du Fonds et & fournir toute la colla
boration nécessaire à leur tâche d'information. 

Article 3 
Le prêt aura une durée de 10 ans dont 5 ans de franchise. 
Le taux d'intérêt est de 8 % par an. 
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Les intérêts calculés sur la base de 360 jours y&r ar. et 30 jours par mois, seront 
payables semestriellement à terme échu, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé 
(Annexe I). Les paiements auront lieu les 14 Février et 14 Août de chaque année, et 
pour la première fois, le 14 Août 1983. 

Le remboursement du capital, suivant le tableau, d'amortissement ci-annexé, 
interviendra en cinq tranches annuelles égales représentant DM 7.000.000,'— chacune, 
la première étant payable le 14 Février 1989, la dernière le 14 Février 1993. 

Article 4 
Le montant du prêt sera varsé par le Fonds, après déduction d'une prime de 

4 % représentant DM 1.400.000,— le 14 Février 1983. Le montant net de DM 
33.600.000,— sera versé au compte en DM de la Banque Centrale de la République 
de Turquie auprès de la Berliner Handels und Frankfurter Bank, Frankfurt/ Main. 

Article 5 
Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, 

la promissory - note ci-annexée (Annexe H). 
La promissory note est libellée et payable en Deutsche Mark. 

Article 6 
Le versement des montants prévus sur la promissory - note aux échéances y 

fixées, libère l'emprunteur à due concurrence de ses obligations définies à l'article 3 
ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt, ainsi que tous les 
intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci-dessous, seront 
dûment versés, l'emprunteur sera complètement libéré de ses obligations envers le 
Fonds. 

Article 7 
Tous intérêts et sommes non versés en tout ou en partie dans le mois qui suit 

l'échéance, donnent lieu au paiement d'un intérêt de 1 % l'an sur le montant en prin
cipal restant dû sur le prêt. 

Ce supplément d'intérêt doit être versé : 
a) à compter de la période pour laquelle les intérêts étaient dus, s'il y a non-

paiement, ne serait-ce que d'une partie du montant des intérêts restant dus et, 
b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants 

du principal échus. 
Si ces deux cas coïncident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplé

ment d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont 
payées. 

Article 8 
Toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payab

les en faveur du Fonds en Deutsche Mark, auprès de la Berliner Handels und Frank
furter Bank, Frankfurt/Main, sous avis télex à adresser au Fonds par la Banque 
chargée du paiement par l'emprunteur, au moins cinq jours ouvrables avant chaque 
paiement. 

Article 9 
Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous 

frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, l'exécution et la liquidation du 
présent contrat, soit la garantie ou le refinancement du prêt accordé, ainsi que tous 
les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce prêt, sont à la 
charge de l'emprunteur. 
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Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le 
chapitre 4 du Règlement de Prêts du Fonds, les dispositions de l'article 25 dudit 
chapitre seront applicables. 

Article 10 
Les parties contractantes s'engagent à ne prévaloir d'aucun privilège, immunité 

ou législation devant aucune autorité Juridictionnelle ou autre, interne ou interna
tionale, pour s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dans les 
conditions prévues au chapitre 4 du Règlements des Prêts du Fonds. 

Article 11 
L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dans le cadre 

de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité 
ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat. 

Le Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pourraient 
surgir entre l'emprunteur et des tiers. 

Article 12 
Tout changement ou tout manquement à l'affectation du prêt telle qu'elle a été 

décrite à l'article 2 du présent contrat qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, 
sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, à l'annula
tion ou à l'exigibilité du prêt, conformément aux dispositions du chapitre 3, article 
13 (h) du Règlement des Prêts du Fonds. 

Article 
Le présent contrat entrera en vigueur le 14 Février 1983. 

Article 14 
Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le 

droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, du 
Troisième Protocole Additionnel du 6 Mars 1959 à l'Accord Général sur les Privilèges 
et Immunités du Conseil de l'Europe du 2 Septembre 1949 et, & titre subsidiaire, par 
le droit allemand. 

Article 15 
Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le 

Conseil d'Administration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat. 
Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudit Règ

lement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat 
prévaudra. 

Article 16 
Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant égale

ment foi. 
Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties 

contractantes. 

Fait à Paiia 
le 14 Février 1983 

Pour le Gouvernement de 
la République de Turquie 

Fait à Paris 
le 14 Février 1983 
Pour le Fonds de Réétablissement 
du Conseil de l'Europe pour les 
Réfugiés Nationaux et les 
Excédents de Population en Europe. 
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A N N E X E I 
T A B L E A U D'AMORTISSEMENT 

Prêt global du 14 Février 1083 de DM 35.000.000.,— au GOUVERNEMENT D E 
DE L A REPUBLIQUE DE TURQUIE, ANKARA 
Taux d'intérêt : 8 % - Intérêts payables semestriellement -
Prix d'émission : 96 % - Durée ans dont 5 ans de franchise - Remboursement en 5 
tranches annuelles égales. 

Montant à Intérêts Capital Capital 
Echéances payer à 8 % rembourser restant dû 

DM DM DM DM 

14.08.1983 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1984 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1984 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1985 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1985 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1986 1.400.000,— 1.400.000 — — 35.000.000,— 
14.08.1986 1.400.000 — 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1987 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1987 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1988 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.08.1988 1.400.000,— 1.400.000,— — 35.000.000,— 
14.02.1989 8.400.000,— 1.400.000,— 7.000.000,— 28.000.000,— 
14.08.1989 1.120.000,— 1.120.000,— — 28.000.000,— 
14.02.1990 8.120.000,— 1.120.000,— 7.000.000,— 21.0OC.0O0,— 
14.08.1990 840.000,— 840.000,— — 21.000.000,— 
14.02.1991 7.840.000,— 840.000,— 7.000.000,— 14.000.000 — 
14.08.1991 560.000,— 560.000,— — 14.000.000,— 
14.02.1992 7.560.000,— 560.000,— 7.000.000,— 7.000.000,— 
14.08.1992 280.000,— 280.000,— — 7.000.000,— 
14.02.1993 7.280.000,— 280.000,— 7.000.000,— — 

57.400.000,— 22.400.000,— 35.000.000,— 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı : 83/7232 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün ülkemizin yemlik ihtiyacının 
karşılanması maksadıyla arpa ithaliyle görevlendirilmesi ve ithal edilen arpa'nın ge
rek iç piyasada ve gerekse limanlarda satışından doğacak zararın Hazinece karşılan
ması; Ticaret Bakanlığının 18/10/1983 tarihli ve 3327 sayılı yazısı üzerine, 19/10/1983 
tarihli ve 2929 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
25/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK Prof. Dr. i. ÖZTRAK Pıof. Dr. M. N. Ö Z D A Ş 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd Devlet Bakanı Devlet Bekanı V Devlet Bakanı 
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S, SIDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

İşçi Kredi Bankası T. A. Ş.'nin mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma 
yetkisinin kaldırılması; Maliye Bakanlığı'nın 24/10/1983 tarihli ve 72242 sayılı ya
zısı üzerine, 28/6/1983 tarihli ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 ve 
67 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 25/10/1983 tarihinde kararlaştırılmış
tır. 

Kenan EVREN 

Cumhurbaşkanı 

Karar Sayısı: 83/7231 

e. U L U S U 

B a ş b a k a n 
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S. R. P A S İ N K. A K D O Ğ A N l. EAYKARA S. Ç E T İ N E R 

Devlet Bakanı Adplet Bakam m i l i Savunma Bakanı V i c i f l a r i Bakanı 

t T Ü R K M E N A . B. W A O Ö L U ti. S A Ğ L A v. Dr. T. Ö N A L P 

D ı ş i ş l e r i Bakanı îvıalîye B ü t a n ı .ı'lî Eultim Bakanı B a y ı n d ı r l ı k Bakanı 

K. C A M T Ü R K Prot. D ı . IC YILICTURGAV Prtri Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. A Y S A N 

T ; J 3 i e t Bakam S a ğ . ve Sos V i r d i m Bakarı' C u m r ı l k w T ü k a l B a l a n ı U l a ş t ı r m a B a k a n ı 

Prof. Dr. S. Ö Z B E K Prof. Dr. T ESrNCR ı" ı. TURGUT F. İ L K E L 

T a r ı m ve Orman Bakanı Ç a l ı ş m a Bakanı Sar.ay; v « Teknoloji B ^ a n ı Enerji ve T û b i i Kay, Bakanı 

i . E V L İ Y A O Ğ L U Prof Dr. A . S A I - I S U N L U : ' ı . R. G Û ı l E Y V. Ö Z G Ü L 

K ü l t ü r ve Turizm Bakanı imar ve Iskan Bakarn K ö y l ş ) e r l ve Koop. Bakanı G e n ç l i k ve Spor Bakanı 

Z. B A Y K A R A Prof. Dr. i . Ö Z T R A K Prof. Dr. İ. Ö Z T R A K Prof. Dr. M . N . Ö Z D A Ş 

Devlet Bak. • Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V, Devlet Bakanı 

S. R. P A S İ N K. A K D O Ğ A M Z. BAYKARA S . ÇETINER 

Devlet Bakanı Adalet Bakam M i l l î Savunma Bakanı V İ ç i ş l e r i Bakanı 

1. TÜRKMEN A . 3. K A F A O Ğ L U H. S A Ğ L A M Dr. T. Ö N A L P 

D ı ş i ş l e r i Bakanı Mali> a Bakanı M i l l î E ğ i t i m Bakanı B a y ı n d ı r l ı k Bakanı 

K. C A N T Ü R K Prof. Dr. K. K I L I Ç T U R G A Y Prof Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. A Y S A N 

Ticaret Bakanı S a ğ . ve Sos. Y a r d ı m B a k a n ı G ü m r ü k ve Tekel Bakanı U l a ş t ı r m a B a k a n ı 

Prof. Dr. S. Ö Z B E K Prof. Dr. T. ESEN ER M . TURGUT F. İ L K E L 

T a r ı m ve Orman Bekanı Ç a l ı ş m a Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve T a b i î Kay. Bakanı 

1. E V L İ Y A O Ğ L U Prof. Dr. A . S A M S U N L U M . R G Ü U E Y V. Ö2GÜL 
K ü l t ü r ve Turizm Bakanı İ m a r ve İ s k â n Bakam K ö y i ş l e r i ve Koop. Babanı G e n ç l i k ve Spor Bakanı 

S, Ş İ D E 

Sosyal O ü / e n l ı k B a k a n ı 
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Karar Sayısı: 83/7103 

Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonunun Marmara Bölgesi Maden iş
çileri Sendikası (MATAŞ-1Ş) adına Etlbank Genel Müdürlüğüne ait Bigadiç Kole-
manlt Tesis Müdürlügrü'nün Avşar, Kurpınan, Kireçlik, Acep, Mezarbaşı, ön - Arka 
Günevi ve Simav Ocak işyerlerinde uygulanmak üzere Türkiye Maden İşletmeleri İş
verenleri Sendikası ile akdettiği ve süresinin bitimi nedeniyle Yüksek Hakem Kuru-
lu'nun 9/7/1982 tarihli ve 1982/2102 sayılı Kararı He yeniden yürürlüğe konulmuş 
bulunan «madencilik» iskolundaki Toplu İş Sözleşmesinin gerekli değişiklikler yapılarak 
düzenlenmiş ilişikteki şekliyle aynı işkolunda faaliyette bulunan Etlbank Marmara 
Adası Mermer Tesis Müdürlüğü, Etlbank Bigadiç Kolemanit Aramaları Şantiyesi, 
Bigadiv; Borasit Madencilik Limited Şirketi, Salt Bilginer Grafit İşletmesi, Mortaş 
Madencilik Limited Şirketi işyerlerine, 1/1/1983 tarihinden 1/1/1985 tarihine kadar 
geçerli olmak üzere, teşmili; adı geçen Kurulun 4/7/1983 tarihli ve 1983/585 sayılı 
görüşüne dayanan Çalışma Bakanlığının 9/9/1983 tarihli ve Çalışma Gn. Md. 13-666-
5155 sayılı yazısı üzerine, 24/12/1980 tarihli ve 2364 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 14/9/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

K a m EVREN 
Cumhurbaşkanı 

E, ULUSU 
Başbakan 

Z. BAVKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

S R. PASİN 
Devlet Bakanı 

1. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOÛLU 
Kültür v ı Turizm Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTBAK 
Devlet Bakanı 

K. AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. K1LIÇTURGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU 
İmar ve İskân Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 
Devlet Bakanı 

Û. H. BAYÜLKEN 
MIHI Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Millî Eğitim Bakam 

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

M. TURGUT 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M . R. GÜNEY 
Köy işleri ve Koop. Bakanı 

Prof. Dr. M. N . ÖZDAS 
Devlet Bakam 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakam 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Madde 1-

S. SİDE 

Sotyıl Güvenlik Bakanı 

14/9/1983 t a r i h l i ve 83/7103 sayı l ı 
Kararnamenin eki Toplu tş Sözleşmesi 

SÖZLEŞMENİN AMACİ: 

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı.işyerinde düzenli ve ver iml i çalışmayı sağlamak,üretimi 
arttırmak işverenlerin ve işç i ler in hak ve menfaatlerini dengelemek.karşılıklı i y i niyet ve gü
venle iş barışını sağlamak,doğabilecek f a rk l ı l ı k l a r ı uz laşt ı r ıc ı y o l l a r l a kotarmaktır. 

Madde Z- SÖZLEŞMENİN UYCULANMASr VE YARARLANMA: 

Bu Toplu İş Sözleşmesinden işyerinde çalışan i şç i le r yararlanır. 

Madde 3- Bu Toplu tş Sözleşmesinde yer almıyan ve fakat bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsa
mındaki i şç i le r lehine belgelere istinaden hizmet akdi unsuru olarak tatbik edilmekte olan bü
tün hak ve menfaatler sakl ıdır . 

Madde 4- İŞE ALMA: 

İşçi alımı yasa ve i l g i l i mevzuata uygun olarak işverence yap ı l ı r . 

tş Kanunu ve buna göre çıkarılmış i l g i l i tüzük hükümlerine uygun olarak başvurmak kay
dıyla. işyerinin ise alma usulüne eöre vapılan değerlendirme sonucu eşit durumda olan adaylar arasın-
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dan,bu işyerinde çalışırken iş kazası veya e c e l i i l e ölen veya meslek hastalığı nedeniyle malul 
olup çalışamaz durumda olan işçinin,çocuklarından b i r i veya eşi tercihan işe alınır. 

Askerlik ve Kanundan doğan çalışma konusunda İ ş Y i s a s J hükümleri uygulanır. 
Madde 5- İŞE ALINACAK İŞÇİLERDEN İSTENECEK BELGELER: 
İşe alınacak bütün isçiler istek halinde aşağıdaki belgeleri ibraz ve tevdi etmekle yü

kümlüdürler . 
1- Fotoğraflı nüfuö hüviyet cüzdanı veya s u r e t i , 
2- E v l i ise evlenme cüzdanı veya nüfus cüzdanı s u r e t i , 
3- Çocuklarının nüfus hüviyet cüzdanı veya s u r e t i , 
4- Askerlik görevini yapmış ise terhis tezkeresi veya terhis niteliğindeki süresiz i z i n 

belgesi, 
5- Okul diploması veya sureti (varsa) 
6- Evvelce çalışmış olduğu yerlerden almış olduğu hizmet belgesinin asıl veya sureti ve 

işçi çalışma kimlik karnesi (çalıştığı devredeki tüzük yürürlükte i s e ) , 
7- İstenilecek adette vesikalık fotoğraf, 
8- Sağlık raporu, 
9- İstenilecek sair belgeler, 
10- İşveren işe alacağı işçiler hakkında a d l i ve askeri merciler nezdinde gerekli tahki

katı yaptırdıktan sonra işe başlatır. 
Madde 6- DENEME SÜRESİ: 
İşe alınan k a l i f i y e işçilerin deneme süresi 2 ay k a l i f i y e olmayan işçilerin deneme süre

s i (eğitim süresi hariç) 1 aydır. 
Madde 7- ÇALIŞMA KARNESİ: 
İşveren işe aldığı işçilere çalışacağı y e r i sanat ve ehliyet derecesini ve verilecek üc

re t l e vesair hususları gösterir b i r belge v e r i r . 
Madde 8-
İşverenler,ihtiyaç halinde işyerlerinde çırak kursu açabilir. 
Madde 9- tŞ MÜDDETLERİ VE VARDİYALARIN BAŞLAMA VE BİTME 

SAATLERİ İLE ARA DİNLENMELERİ: 
Normal çalışma süresi;günde 8 saati geçmemek üzere haftada en çok 48 saattir.Tek var

diya çalışan işyerlerinde Cumartesi günü saat 13.00 de t a t i l yapıldığı takdirde 48 s a a t l i k 
müddetin tamamlanması için haftanın diğer işgünlerinde 9 saata kadar çalışılır.(Çalışma süre
l e r i konusunda varsa işyerinde mevcut işçi lehindeki uygulama saklıdır.) 

İşyerlerinde işe başlama,ara dinlenmesi ve paydos s a a t l e r i memleket saat ayarına göre 
düzenlenir. 

Yeraltı işçilerinin lambalarını,lambahaneden alıp işlerinin bitiminden sonra lambahane-
ye teslimine kadar geçen süre i l e iş yasasının 62.maddesinde sözü geçen süreler,iş müddetinden 
sayılır. 

İşveren bu maddede tesbit edilen esaslara göre lambaların lambahaneden alınmış ve tes
lim ediliş s a a t l e r i n i işyerinde i l a n eder. 

İşçilerin çalışma,dinlenme,işe başlama ve bitirme s a a t l e r i i l e vardiyalar halinde çalı
şılan işlerde işçilerin vardiyaları»vardiyaların başlama ve bitirme saatleri»vardiya adetleri 
ve ara dinlenmeleri işin ve işyerinin özellikleri gözönünde tutularak işveren tarafından tes
b i t ve işyerinde i l a n olunur. 

Şu kadarki,8 er s a a t l i k 3 vardiya halinde çalışan işçilere yarım saat ara dinlenmesi ve
r i l i r ve iş saatinden sayılır.8 saatten az müddetle ve b i r b i r i n i takip eden vardiya i l e çalı
şılan yerlerde mesai dahilinde v e r i l e n yarım saa t l i k ara dinlenmesi de iş saatinden sayılır. 

Bi r ve i k i vardiya halinde çalışılan yerlerde İş Kanununa göre ve r i l e n ara dinlenmeleri 
ise iş saatinden sayılmaz. 

Yarım sa a t l i k ara dinlenmelerinde işçi işyerini terkedemez. 
Bu maddede sözü edilen dinlenmeler için icabına göre işyerinin aynı kısmındaki işçilere 

aynı saatte uygulanabileceği g i b i nöbetleşe de uygulanabilir, iler i k i ahvalde de dinlenme saat
l e r i işverence önceden tesbit edilerek işyerinde i l a n olunur. 

30.7.1983 tarihinden itibaren işçilerin kazanılmış haklarına halel gelmemek kaydıyla iş 
müddetleri ve ara dinlenmeleri konusunda 2869 sayılı yasa hükümleri uygulanır. 

Madde 10- İŞİN TANZİMİ: 
İşçiler işyerine kendilerine tahsis edilen yerlerden girer ve çıkarlar.İşyerine başka 

bi r yerden girmek ve çıkmak yasaktır. İşçiler işyerlerine girerken',kendilerine ver i l e n kimlik 
kartı veya iş kartını göstermeye mecburdurlar. 
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Madde 11-

İşç i le r işyerlerinde yemeklerini ancak işverenlerin tahsis ve müsaade ett iğ i yerlerde 
ye r l e r . Bu mahaller yemek yemeye uygun vasıfta olacaktır. 

Madde 12- DİNLENME YERLERİ: 

İ şç i le r dinlenme saa t l e r in i işyerlerinde geçirmek i s te r le rse işveren veya vek i l l e r ince 
tahsis edi len yerlerde geç i reb i l i r l e r . 

Dinlenme y e r i olmayan işyerlerinde,mevzuatına uygun dinlenme y e r i yapmayı işverenler ka 
bul ederler. 

Madde 13- SAAT KARTI-İŞKARTT VEYA PUANTAJ CETVELİ: 

İşçinin çalışma müddetlerini tesbit edecek belge kendisine mahsus saat kart ı , i ş kartı 
veya puantaj c e t ve l i d i r . Her i şç i işe başladığı ve işten çıktığı saat i tevsik için kendisine 
a i t saat kartını veya iş kartını usûlü dairesinde bizzat basmakla ve puantaj m ı yaptırmakla yü
kümlüdür . 

Şu kadarki işe geldiği halde puantajını yaptırmamış olan işçinin müracaatı üzerine key
f iyet işverence ince len i r . 

Madde 14- ARAMA: 

İşyerine g i r ip çıkarken işveren veya v e k i l l e r i tarafından görevlendirilenler a rac ı l ı ğ ı 
i l e lüzum görülürse işyerine girenlerin"ve^ç"jkahların"üzerlericarattırirabii ir . 

Madde 15- İŞİN VE VARDİYALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: 

İşveren aşağıdaki hal ler hariç hiçbir işçinin i ş in i ve işyerini değiştirmemeyi kabul 
eder. 

a) İşveren iş in gereği olarak i şç i le r in i ş in i ve işyer ler ini geçici ve devamlı olarak 
değ i ş t i reb i l i r . Ancak bu işlemde mümkün olan ölçüde işçinin branşı ve yapabileceği i ş ler göz-
önünde tutulur . 

b) Yeraltından yerüstüne daimi naki l ancak iş in gereği olarak yap ı l ı r . Geçici işyeri 
değişikliklerinde işçinin eski işyerindeki g e l i r l e r i aynen kendisine ödenir. 

c) Yerüstünden yeraltına yapılan daimi değişikliklerde işçinin gerekl i sağlık muaye
nelerinden geçirilmesi şar t t ı r . 

d) Bu madde hükümleri işverence re 'sen cezai mahiyette uygulanamaz. 

Madde 16- İŞİN TANZİMİ: 

İşveren süresi b e l i r s i z işlerde b e l i r l i sürel i hizmet akdi i l e i şç i çalıştıramaz. 

Ancak; b e l i r l i sürede b i t i r i l m e s i gereken emanet usûlü i l e yapılacak i ş l e r için ça
lışan i şç i l e r in içinde ka l i f i y e eleman ve vası fs ız i şç i temini mümkün olmadığı hallerde ger
çek iht iyaca istinaden hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmamak şartı i l e süresi b e l i r 
l i hizmet akdi i l e i şç i ç a l ı ş t ı r ı l a b i l i r . 

Süresi b e l i r l i hizmet akdi i l e ça l ı ş t ı r ı l an işçilerden işveren lüzum gördüklerini daimi 
i şç i l i ğe nakledebi l i r . 

Ancak bunlara daimi i şç i l i ğe geç i r i l i ş te emsallerinden faz la ücret verilemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İŞYERİ DİSİPLİN VE İNZİBATI 

Madde 17-
İşyerinin inzibatı bakımından i şç i le r in riayete mecbur oldukları hususlar ve benzerleri 

şunlardır: 
a) İş hayatı i l e i l g i l i yasa,kararname,tüzük ve karar lar i l e toplu iş sözleşmesinde ya 

z ı l ı olan hususlara aykırı hareket etmemek, 
b) İşveren veya v e k i l l e r i tarafından iş veya istihdam şart lar ı i l e i l g i l i olarak istene 

cek olan her türlü malumatı vermek veya hakikate uymayan beyanlarda bulunmamak, 

c) İş arkadaşları i l e işyerinin d i s i p l i n ve ahengini bozacak şekilde geçimsizlik yapma
mak, 

d) İş arasında iş arkadaşlarını her ne şekilde olursa olsun fuzûli yere işgal etmemek, 

e) Vaz i fes in i ifada kayıtsızl ık, intizamsızl ık göstermemek, 
f) Kendisine verilmiş olan i ş i sebepsiz yere geciktirmemek,kendi işinden başka i ş l e r l e 

meşgul olmamak, 
g) İşin yapılmasında amirlerine ve kendisi i l e beraber çalışanlara zorluk göstermemek, 
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h) Mahiyetindeki i şç i ve çırakları suret i kat ' iyede zat i hizmetlerinde kullanmamak, 

ı ) Hasta olduğunu ihbar ve iddia e t t i ğ i halde hastalığı tahakkuk etmemek veya hastal ığ ı 
sabit olmadığı halde hastalığını bahane ederek,işini yapmaktan kaçınmayı i t i y a t haline getirme
mek , 

i ) tgyerine kesici,vurucu,patlayıcı ve dürtücü maddeler getirmemek ve sarhoş olarak ge l 
memek, 

j) Saat ve is kartı kullanılması hal lerinde bu kart lara tabi olduğu puvantaj usulüne 
riayet etmek, 

Madde 18- İŞÇİLERİN İŞE GEÇ GELMELERİ VEYA ZORUNLU NEDENLERLE 
GELMEMELERİ HALLERİNDE YAPILACAK İŞLER: 

İ şç i l e r in b e l i r l i işbaşı saatlerinde kart lar ını basmış veya puante ettir i lmiş olarak ken
d i kısımlarında hizmete hazır bulunmaları şa r t t ı r . 

gu kadar ki ,15 dakikaya kadar geç kalanları (mücbir sebepler hariç) işe a l ıp almamakta 
işyeri amiri serbesttir.Ancak bu geç kalmalar b i r ayda i k i ve b i r yılda a l t ı defayı geçemez. 

İşçi lerin, işverenin vasıta lar ı i l e işe g e t i r i l i p götürülmeleri halinde bu tatbikatın 
en i y i şekilde yürütülmesi için gerekli bütün tedbir ler zamanında işverence a l ın ı r . İ ş yasasının 
i l g i l i hükümlerine göre zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde aynı kanunun 34.maddesine 
göre işlem yapı l ı r . 

Madde 19- İŞYERİ İLE İLGİLİ BULUNMAYAN KİŞİLERİN 
İŞYERİNE GİRMESİ; 

İşletme mensubu olmayanların,işyerlerine g i r i ş i ancak işverenin müsaadesi i l e mümkündür. 
Bu g i b i l e r i n işyerinin sükûn ve huzurunu bozan f i i l l e r i görüldüğünde veya ihbar edildiğinde o 
işyerinden çıkarılması esastır . 

Madde 20- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ: 

İşveren i şç i le r in i şç i sağ l ığ ı ve iş güvenliğini koruma yönünden Anayasanın ve bütün 
bu konu i l e i l g i l i yasa,tüzük,yönetmelik,talimatname ve bu toplu is sözleşmesinin i l g i l i hüküm
ler ine uymayı ve onları uygulamayıher işyerinde işçi ler in sağl ığ ını ve güvenliğini sağlamak 
için gerekli olanı yapmayı bu husustaki şart lar ı araçları noksansız bulundurmayı kabul eder. 

Madde 21-

a) İ lk yardım bakımından en kısa zamanda müdahaleyi ve en yakın sağlık tes is ine nakledi -
linceye kadar yapılacak i l k tedaviyi temin bakımından işyerinde gereken teşki lat ı kurmayı ve 
müdahale ed i lecekler in en yakın sağlık tes is ine gönderilmesini sağlamak için işyerlerinde en 
az b i r ambulans bulundurmayı, 

b) Koruyucu hekimlik yönünden;Yukarıda tadat edi len işyerlerinde en az b i r işyeri hekimi 
bulundurup gerekl i teşki lat ı kurmayı lüzumlu araç ve gereç i l e tes is temin etmeyi İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliğini teftişe y e t k i l i mercilerce hazırlanan raporlara göre meseleye çözüm b u l a b i l 
mek için idarî ve teknik bakımdan gerekl i t edb i r l e r i almayı,keza;İşçi Sağlığı ve İs Güvenliği 
kurullarınca yapılacak öneri leri yerine getirmeye,iyi n iyet le yönelmeyi, 

İşveren kabul eder. 

Madde 22- KORUYUCU GİYİM EŞYALARI: 

İşveren i şç i le r in sağl ığ ı ve iş güvenliği bakımından mevcut bütün mevzuat hükümlerini uy
gulamayı ,teknoloj in in gelişme düzeyine uygun biçimde işyeri ve çalışma şart lar ı da nazara a l ı 
narak koruyucu giyim eşyasından,yeraltında ve yerüstünde rahat çalışmayı temin edecek ölçü,şe
k i l ve evsafta (bekçi , i t fa iyeci ,aşçı ,garson,v .s .g ib i meslekler için özel kıyafet olarak)tulum 
veya muadili i k i , parça l ı , ayakkabı.eldiven,deri önlük,başlık, lastik çizme,tozluk,yün çorap, 
muşamba, baret, avcı yeleği,kulaklık,muşamba ceket ve pantolon,gözlük,maske g ib i aksesuarı i l e 
k iş ise l korunma araç ve gereçlerini gereken i sç i lere eksiksiz olarak vermeyi kabul eder. 

Yukarıda b e l i r t i l e n iş e lb i ses i ve tahaffuz malzemesinin mülkiyeti işverene a i t o l u p , i -
şin günlük yürütümü süresince g i y i l i r ve kullanıl ır .Bunlar yalnız işyerlerinde ve işbaşında g i 
y i l i p kullanılacaktır»bakım ve temizliğine de i sç i le r tarafından i t i n a olunacaktır. 

İsten gelmeyen sebeplerle veya isçinin kastından dolayı miadından önce yıpranan,kırılan, 
yanan veya ^kaybolan malzemelerin geri kalan miadlarma tekabül eden bede l le r i hakkında bu toplu 
iş sözleşmesinin i l g i l i maddesine göre işlem yap ı l ı r . 

İşçinin kastından doğmayan yıpranma,kaybolma veya kırılmalardan dolayı işçiden b i r ücret 
talep edilmez ve yıpranan,kaybolan veya k ı r ı l an malzeme,elbise v .s . i şç iye ücretsiz olarak v e r i 
l i r . 

İ şç i le r kendilerine veri lecek korunma levazımını iş e l b i ses i ve giyim eşyalarını işyerin
de giymeye mecburdurlar. 

İşveren işyerlerinin özel durumlarına göre soyunma ve giyinme ye r l e r i elbise dolapları ve 
duş tert ibatı yapmayı kabul eder. 
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İşveren işyerlerindeki temizlik mahallerinde yeter i kadar sabun ve benzeri temiz ley ic i 
madde bulundurmayı ve işçiye yılda 2 adet b i r i n c i ka l i t e (40x80)veya(35x75)ebadmda havluyu g i 
yim eşyası i l e b i r l i k t e vermeyi kabul eder 

Madde 23- İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELER: 

a) 1475 sayı l ı iş yasasının ve i l g i l i tüzüklerin gerektirdiği işe g ir iş muayeneleri i ş 
veren tarafından yapt ı r ı l ı r . 

b) Çalışma süresi içinde tıbbî korunma yanında tozlanmaya maruz kalan işç i ler , sürekli o l a 
rak depistaja tabi tutulacaklardır Bu ameliye süresi ; tozlu yerlerde çalışan i şç i le r için azami 
6 ay olacak geri kalan i şç i ler in mikrof i l im i l e depistaj süresi işçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğünde b e l i r t i l e n sürelere göre olacaktır. 

Gerek periyodik kontrollerde.gerekse sair muayenelerde doktorlarca haklarında çalışmakta 
oldukları i ş le r in i yapamayacaklarına karar ve r i l en l e r in bu kararlara i t i r az l a r ı halinde 1475 
sayı l ı iş yasasının 79. maddesine göre işlem yapı l ı r . 

İşyeri Hekimliğinin lüzum görmesine ve işyerinde l i s t e l e r asılmak suret iy le mutad usûl
l e r l e yapılacak duyuruya rağmen periyodik muayenelerini ( İ s t iha t l i , İ z in l i , gö rev l i olarak işyer
lerinden başka yerde bulunmak g ib i ha l l e r hariç;)yaptırmayanlara bu muayenelerini yaptırmaları 
için yazı l ı tebligat yapılmasına rağmen muayenelerini yaptırmayanlar bu muayenelerini yaptır ın-
caya kadar işe te r t ip edilmezler. 

Ancak muayene olmak üzere bu işde görevli doktorlara müracaat edipte muayenesi yapılma
yanlar yukarıdaki hükümden müstesna olup,kendiler ine işyeri amirlerine ibraz edilmek üzere dok
tor tarafından b i r belge v e r i l i r . 

Bu muayenelere gönderilenlerin yevmiyeleri işyerinde çalışıyormuş g ib i ödenir. 

c) (a) ve (b) fıkralarında yeralan hususlar meyanında olmak üzere işç i ler in radyolojik 
muayeneleri i l e BCG aş ı l a r ı ve gerektiğinde k l i n i k ve labaratuvar muayeneleri i l e kan gurupla
rının da t e s b i t i işveren tarafından yapt ı r ı l ı r . 

d) Doktor raporuna müsteniden hizmet bağıt ı sona e rd i r i l en i şç i ler in dışında b i r sebeple 
işten ayrılan işçinin ta lebi üzerine S.S.K. Sağlık Teşkilatına düzenlenmiş v i z i t e kâğıdının 
işverence tanzimi esas kabul edilmiştir. 

Madde 24- RAPORLULARA İŞ VERME: 

A) Yeraltı ve yerüstü işlerinde çal ış ırken, iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Kurullarınca işinde çalışamayacağına karar ve r i l en işç i lere 
yevmiyelerinde indir im yapilmaksızın, yerüstü işçi l ikler inde iş vermeyi işveren kabul eder.An
cak ver i l en i ş i kabul etmeyen işçinin kıdem tazminatı ödenerek hizmet akdi f eshed i l i r . 

B) Yerüstü işçi l ikler inde çal ış ırken,S.S .K .Sağl ık Kurullarınca işinde çalışamayacağına 
dair rapor ver i l en i şç i l e r in durumlarına uygun münhal i ş ç i l i k kadrosu yoksa raporları ihbar ka
bul e d i l i r ve bu toplu iş sözleşmesiyle be l i r lenen kıdem tazminatı ödenmek suretiyle hizmet 
ak id le r i f e shed i l i r . 

Şu kadarki (A) fıkrasına girenlerden a ld ığ ı çalışamaz raporu, S.S.K. üst Kurullarınca bozu
lan işçilerden tekrar işe girmek için müracaat edenleri durumlarına uygun münhal kadro var ise 
eski ücretiyle yeniden işe almayı işveren kabul eder. 

Madde 25- İŞ KAZALARINI BİLDİRİM: 

Kazaya uğrayan işçinin tedavis i işverenin sağlık personelince işyerinde yapılamıyorsa 
kaza b i l d i r im kâğıdı i l e b i r l i k t e (buna imkân bulunmadığı takdirde kaza b i ld i r im kâğıdı b i l a 
hare gönderilmek üzere) en yakın sağlık teşkilatına;ambulans veya münasip b i r vasıtayla gönde
r i l i r . Madde 26- DİSİPLİN CEZALARI: 

İşçinin bu toplu iş sözleşmesinin yasak hükümleri ile ahlak ve iy in iyet kurallarına ay
k ı r ı düşen davranışlarda bulunması halinde işveren İş Kanununun 17.maddesinin II.bendine göre 
işlem yapar. 

Madde 27- HASAR VE ZARARIN TESBİTİ-TAZMİNİ: 

Her işçi i ş i i l e i l g i l i ; a l e t , edava t ve ça l ı ş t ı rd ığ ı makinaları i y i kullanmakla,üretim 
ve yapım işlerinde b i r b i r l e r i y l e i l g i l i safhaların aksamadan yürütülmesi için üstüne düşeni 
ve i s t en i l en i yapmakla mükelleftir. 

İhmal»dikkatsizlik»kusur ve kasıt dolayısıyla sebebiyet ver i l en her türlü hasarda bu un
surların n isbet i i l e tazmin mevzuu zarar miktarı işverence tesbit e d i l i r . İşveren muhtemel za
rar lar ın karş ı l ı ğ ı olarak 1475 sayı l ı İş Kanununun 31. maddesine göre işlem yapar. 

Zarar ver i l en malzeme veya malın değeri o günkü n i te l i ğ i esas alınarak piyasa rayic ine 
göre tesbit e d i l i r . 

İhmal,dikkatsizlik ve kusurdan (kasıt,hariç)doğan ve 10 yevmiyeyi aşan miktarda zarara 
sebebiyet veren işçi bu zararı tazmin etmeyi kabul e t t i ğ i ve işverenin kabul edeceği muteber 
k i k e f i l gösterdiği takdirde işveren aktin feshine gitmeyebil ir .Bu takdirde zarara sebep olan 
içinin aylık ücretinin 1/4 nden fazla kes in t i yapılamaz. 

Ancak,bu madde hic b i r şekilde cezai mahiyette tatbik edilemez. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14 



8 Kasım 1983 — Sayı : 18215 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

Madde 28- ÜCRETLİ İZİNLER; 

İşyerinde çalışan bütün i şç i l e r in 1475 say ı l ı İs Yasasına göre veri lecek y ı l l ı k ücret l i 
i z i n müddetleri içerisine isabet eden ulusal bayram,genel ve hafta t a t i l i gUnler i »yı l l ık üc
r e t l i i z i n müddetinden sayılmayıp ayrıca iz ine i lave edilerek ücretleri Ödenir. 

İzinde iken usûlüne uygun olarak i s t i rahat alan veya hastahaneye yat ır ı lan i şç i ler in i z i n 
l e r i durumu i z i n süresi zarfında belgelemeleri kaydıyla i s t i r a h a t l i kaldığı veya hastahaneye 
yattığı gün i t i b a r i y l e durur.Taburcu edi ldiği veya istirahatının b i t t i ğ i tarihten i t ibaren ba
kiye i z i n hakkı devam eder. 

a ) t yıldan 5 y ı l a kadar çalışmış olan i şç i l e re yılda 19 gün, 

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış olan işç i lere yılda 25 gün, 

c) 15 y ı l ve daha fazla çalışmış olan yer üstü işç i ler ine yı lda 30 gün,yer a l t ı i ş ç i l e 
rine 32 gün, 

d) 18 ve daha küçük yaştaki i şç i le re çalışma süreleri ne kadar olursa olsun yılda 26 gün, 

Ücretli i z i n vermeyi işverenler kabul ederler. 

Senelik ücret l i iz in lerde iaşe bedeli a ls ın veya almasın i şç i le re aynen işte ça l ı ş ıyor 
muş g ib i iaşe bedel i ödemeyi keza işveren kabul eder. 

Madde 29- ÜCRETLİ MAZERET İZNİ: 

a) İ şç i le r in evlenmelerinde 7 gün»mülkiyetinde veya oturmakta olduğu meskenin doğal fe 
lakete maruz kalması halinde 7 güne kadar eş ve çocuklarının ölümü halinde 4 gün,ana,baba ve 
kardeşlerinin ölümünde 1 gün»çocuklarının evlenmesinde ise 1 gün ücretl i i z i n v e r i l i r . 

Bu i z i n günlerinde işçiye ücret ve sosyal yardımlarını işbaşında çalışıyormuş g ib i Öde
meyi işveren kabul eder. 

İşçi bu ücretl i i z i n sebeplerini Önceden mümkün olmadığı takdirde akabinde evlenme veya 
Ölüme a i t veyahut maruz kaldığı fe laket ler le i l g i l i muteber be lge ler i işverene vererek isbata 
mecburdur. 

b) İ şç i ler in v iz i teye çıkmaları ha l inde , i s t i rahat almayıp tekrar göreve döndüklerinde 
durumu tevsik etmek kaydıyla v iz i tede geçen müddetlerde iş müddetinden say ı l ı r . Su kadar k i 
v iz i teye çıkma ve işbaşı verildiğinde tekrar işe başlama zamanı her işyerinin özel l iğine göre 
işverenlerce düzenlenir. 

c) 506 sayı l ı yasanın 35.maddesine göre bakmakla yükümlü bulunduğu eşi ve çocuklarının 
tedavisi maksadıyla bunların refakatinde başka b i r mahalle gitmesi doktor raporu i l e lüzum 
görülen işç i lere hastanın havale edi ldiği sağlık tes is ine gidiş ve dönüş sırasında yolda ge
çen günler için ücretl i i z i n v e r i l i r . 

Ayrıca talep eden i şç i lere bu maksatla toplu iş sözleşmesinin 30.maddesinde sözü e d i 
len ücretsiz i z i n dışında yı lda er) çok 1 aya kadar ücretsiz i z i n v e r i l i r . 

Madde 30- ÜCRETSİZ İZİNLER: 

Ücretli i z ine hak kazanmış veya kazanmamış olan i şç i le re meşru mazeretlerini belgeleme
l e r i halinde 1 takvim y ı l ı içinde 30 günü geçmemek üzere ücretsiz i z i n v e r i l i r . 

İ şç i le r bu i z i n l e r i n i takvim y ı l ı içinde b i r defada kul lanabi lecekler i g ib i azami 6 defa
da da kullanabilirler.(Mahkemeye icabet için veri lecek ücretsiz i z i n l e r bu tahdide tabi değ i l 
dir) Şu kadarki iş amirinin müsaadesi i l e söz konusu i z i n 8 defada da ku l l anab i l i r l e r . 

Gerek senelik izinden sonraki yol i zn in i al ıp da kullanmayan i şç i l e r ve gerekse ücretsiz 
mazeret i z n i n i alıpta tamamını kullanmak istemeyen i şç i l e r i z i n l e r i n i n bitim tarihinden önce 
de iş amirine haber vermek ve uygun görülmek kaydı i l e işe baş layabi l i r ler . 

Madde 31- TUTUKLULUK,GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKÛMİYET TARİHİNDE FESİH 
VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA: 

1) İşçi herhangi b i r nedenle tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aşt ığ ı takdirde hizmet 
akdi münfesih say ı l ı r . 

30 güne kadar süren tutukluluk hal lerinde tutuklu kalınan süreler kadar,işçi ücretsiz 
i z i n l i kabul e d i l i r . 

2) Gözetim alt ına a lman i şç i l e r bunu be lge led ik ler i takdirde yasal gözaltı süresinde üc
rets iz i z i n l i addedilir.Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan i şç i l e r in hizmet a k i t 
l e r i münsefih say ı l ı r . 

3) Tutukluluğun; 

a ) Kovuşturmaya yer olmadığı, 
b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, 
c) Beraat kararı ver i lmes i , 
d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, 

nedenlerinden b i r i î l e 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tar ihten i t ibaren 1 hafta iç in 
de işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları i l e işe a l ın ı r . 
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90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa i§e alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan 
işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

u) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken n0 gün içinde tahliye edilen
ler 1 hafta İçinde başvurması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar. 

5) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden: 
a) 6 ay ye daha az ceza alan, 
b) 6 aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen,paraya çevrilen veya af i l e sonuçlanan veya 

i y i h a l i nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçilerin tek
rar işe başlatılmaları işverenin t a k d i r i i l e mümkündür. 

6 ) Tuz kızartıcı suçlar i l e sabotaj.devletin ülke ve m i l l e t i i l e bütünlüğüne m i l l i güven
liğe,Kamu düzenine,Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suglarddiı büküm giyenler cezanın ertelen
mesi .paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde daM hiç b i r suretle tekrar işe alınmazlar. 

7) İşverene a i t herhangi b i r aracı görevli olarak kullanırken t r a f i k kazası yapan şoför
ler ve iş makineleri operatörleri bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm g i y d i k l e r i takdirde 
90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk h a l i sona ermek şartıyla, 

a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları surenin sonunda 7 gün içinde, 
b) E h l i y e t i n i n mahkemece geri alınmış olması durumunda e h l i y e t i n iade edildiği tarihten 

itibaren 7 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır.90 günden fazla süren hükümlü
lük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır. 

Madde 32- ÜCRET ZAMMI:KIDEM ZAMMI: 
I.YIL ÜCRET ZAMMI: 

A) Etibank Marmara Adası Mermer Tesis Müdürlüğü i l e Etibank Bigadiç Kclemanit Aramaları 
Şantiyesi işyerlerinde çalışan işçilerden 31.12.1982 t a r i h i i t i b a r i y l e 1000.- T l . 
(Bin lira)nın altında çıplak yevmiye almakta olan işçilerin bu t a r i h t e k i yevmiyelerine 1.1.1983 
tarihinden geçerli olarak brüt 170.-Tl.(Yüzyetmişlira)/gün,31.12.1982 t a r i h i i t i b a r i y l e 1.000.-
Tl.(Binlira)ve üstünde çıplak yevmiye almakta olan işçilerin bu tar i h t e k i yevmiyelerine 
1.1.1983 tarihinden geçerli olarak brüt 200.Tl.(İkiyüzlira)/gün zam yapılmıştır. 

B) Bigadiç Borasit Madencilik Limited Şti.Sait Bilginer Grafit İşletmesi ve Mortaş Maden
c i l i k Limited Şti.işyerlerinde çalışan işçilerin 31.12.1982 tarihinde almakta oldukları ücret
lerine 1.1.1983 tarihinden itibaren Z 20 oranında ve ayrıca seyyanen aylık brüt 1500.-Tl.(Bin-
beşyüzlira)zam yapılmıştır. 

I I . YIL ÜCRET ZAMMI: 
İkinci yıla a i t mali hükümler Yüksek Hakem Kurulu'r>ca bilahare tesbit edilecektir. 
Yürürlük tarihinden sonra işe girenlerden,deneme süresini dol duranlara,işe g i r d i k l e r i 

sözleşme'yılına a i t ücret zammı,ücret zammının uygulama t a r i h i i l e işçinin işe girdiği t a 
r i h arasında geçen her tam ay için 1/12 oranında e k s i l t i l e r e k uvgulanır.Ancak,bu uygulama se
bebiyle yürürlük tarihinden sonra işe girenlerin ücreti,aynı n i t e l i k t e k i kıdemli işçilerin üc
r e t i n i geçemez. 

KIDEM ZAMMI: 
Bu toplu iş sözleşmesinin başlangıç (yürürlük) tarihinden s a t ı r a işçilerin geçirecek

l e r i her tam yıl için mükerrer olmamak kaydı i l e o yılın sonundaki ücretlerine 4.-Tl.(Dörtlira) 
kıdem zammı yapılır.Ancak kıdem zammı uygulaması bu toplu iş sözleşmesinin yürürlükte kalaca
ğı süre i l e sınırlıdır. 

Madde 33- ÜCRETİN ÖDENME ŞEKLİ: 
İşçilerin aylık istihkaklarına tekabül eden ücret fazla mesai,her türlü primler ve buna 

mümasil istihkakları;mütakip ayı,n 1 ilâ 7.günleri arasında tedavüldeki Türk parası i l e ödenir. 
Ödemeler,işçinin istahkakını alıp işinin başına dönmesini mümkün kılacak sürekli ödeme 

t e d b i r l e r i almak suretiyle veznenin çalışma saati içinde ödenir. İstihkak almadan geçen zaman 
işçinin normal mesaisinden addolunur. İşçilerin emanet hesaplarına kalan istihkakları hafta
nın çalışılan her gününde ve kasanın açık olduğa saatlerde Ödenir. 

Ayın herhangi b i r gününde her ne suretle olursa olsun hizmet akdi feshedilerek işinden 
ayrılan işçinin bütün istahkak ve ücretleri varsa işverene olan borçları mahsup edilerek öde
n i r . 

İşçilerin istihkaklarından yazılı muvafakat ve mutabakatları olmadıkça (Zuhulen yapılan 
fazla Ödemelerle işverence ücreti mukabilinde yapılan hizmet ve mal karşılığı alacaklar ve 
kesinlenmiş hasar bedelleri ve avanslar müstesna)İş bu toplu iş sözleşmesi ve yasa hükümleri 
haricinde hiç b i r idareci iş amiri veya işveren v e k i l i tarafından her ne suretle olursa olsun 
her hangi b i r tevkifat yaptırılamaz. 

İşçilere çalıştıkları ay içerisinde aylık istihkaklarına mahsuben avans verilmesini ve 
avans te d i y e l e r i n i n ayda b i r defa işçinin t a l e b i üzerine yasadan ve taahhüdünden doğan borç
lar düşüldükten sonra geri kalan istihkaklarının % 75'ini geçmemek kaydıyla ödemeyi işveren 
kabul eder. 

Avans Ödemelerinin tarihi,daha önce talep edilmiş olmak kaydıyla her ayın 20.günüdür. 
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Madde 34- İBRA: 

İ şç i l e r istihkaklarını alırken matbu bordrolara koydukları imza i l e işvereni yalnız bord
roda yaz ı l ı istihkakları bakımından ibra etmiş o lu r l a r . 

Madde 35- HESAP PUSULASI: 

İşverence ücret ödemelerinden b i r gün önce o ayki çalışma durumlarına a i t istihkak ve bü
tün k e s i n t i l e r i n i gösterir ve bordro i l e b i r l i k t e düzenlenen imzalı ve işyerinin özel i şaret 
lerine ^havi b i r hesap pusulası i şç i lere v e r i l i r . 

Ödenen para i l e hesap pusulası arasında b i r fark görülürse işletme kayıt lar ı esas tutulur . 
İşçinin müracaat hakkı saklıdır .Yanlış b i r hesap veya zühul net ices i b i r işçiye istihkakından 
fazla veya hakkı olmadan b i r paranın ödenmesi halinde 2.500.-T1.(İkibinbeşyüzlira) kadar o lan-
ler defaten bu meblağı geçenler ise iş bu hata ve yanl ış l ığ ın farkına varılmasını takipeden 
aybaşından başlamak üzere 3 eşit t aks i t l e geriye a l ın ı r . 

İşçinin istihkakının tahakkukunda işçi aleyhine b i r yanl ış l ık görülürse bu yanlış l ık en 
çok. 10 gün zarfında düze l t i l i r ve tutarı i l g i l i y e tediye olunur. 

i şç i l e r ücretlerini sayarak a l ı r l a r tediyeden sonra yapılan eks ik l ik iddialar ı nazara a -
lınmaz. 

Madde 36- HARCIRAH VE KURS YEVMİYELERİ: 

A) Kamuya A i t i şyer ler i İçin: 

İşveren tarafından lüzumlu görülen hallerde işletme dışına vazife seyahatine veya kursa 
gönderilen i şç i le re harcırah kanununa ve bütçe kanununa göre harcırah v e r i l i r . 

B) özel Sektöre A i t İşyer ler i İçin: 

İşveren tarafından lüzumlu görülen hallerde işletme dışına vazife seyahatine veya kursa 
gönderilen i şç i l e re harcırah ve Bütçe Kanununa emsalen harcırah v e r i l i r . 

Madde 37- GECE ÇALIŞMA ÜCRETİ: 

Gece çalışmaları 19.00-06.00 gün dönemine rastlıyan işç i lere bu sürede çalışma primi o l a 
rak 5.-TL./saat ödemeyi işverenler kabul ederler. 

Madde 38- FAZLA MESAİLER: 

Fazla mesai konusunda yasa ve i l g i l i mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak işyerinde yasa 
üstünde işç i lehine b i r uygulama varsa bu uygulama sakl ıdır . 

Madde 39- İKRAMİYELER: 

A) Sözleşmenin kapsamında olan kamuya a i t işyer ler i için:6772 sayı l ı yasaya göre i ş ç i l e 
re 26 gün üzerinden ödenmekte olan i lave ted iye ler in in mezkûr yasa hükümlerine uygun olarak 
Bakanlar Kurulu'nca tesb i t edi len tar ihlerde ve işçinin 26 günlük yevmiyesi üzerinden ödenme
s i n i işveren kabul eder. 

B) Sözleşmenin kapsamında olan özel sektöre a i t i şyer ler i için:lşyerinde çalışan i ş ç i l e 
re yılda (30) otuz günlük ücretler i tutarında ikramiye v e r i l i r . 

Madde 40- YEMEK YARDIMI: 

İşyerinde yemek tatbikatı varsa bu tatbikata aynen devam edi l i r .Ancak,bu yemeğin (3) 
kap ve doyurucu n i t e l i k t e olması esastır.Yemek verilemediği hallerde işç i lere f i i l e n ç a l ı ş 
t ık la r ı her gün için 100.-Tl.(Yüz Tl.)yemek yardımı yapı l ı r . 

Madde 41- YAKACAK YARDIMI: 

Hizmet akdi devam eden işçi lere her y ı l Eylül ayında brüt 10.000.-TL.(Onbin TL.)yakacak 
bedeli ayrı b i r bordro i l e ödenir. 

Aynı işyerinde çalışan karı-kocadan yalnız a i l e re i s ine ödeme yapı l ı r . 

I s ı t ı l an İşletme Lojmanları,pavyon ve pansiyonlarında kalan işç i ler i l e hizmet akdi askı 
da olan i şç i le r bu yardımdan yararlanamazlar. 

Madde 42- ÇOCUK YARDIMI: 

Hizmet akt i devam eden ve çocuğu bulunan işç i lere başka b i r kayda tabi olmaksızın hizmet 
aktinin devamı süresince (Hizmet aktinin askıda kaldığı süreler har iç ) : 

- Öğrenim çağına gelmemiş çocukları için brüt 200.-TL. (İkiyüz) /ay, 

- İlköğrenim gören çocuklar için net 200.-Tl./ay ( İkiyüz) , 

- Orta öğrenim gören çocuklar için net 400.-Tl./ay (Dörtyüz), 

- Yüksek öğrenim gören çocuklar için net 600.-Tl./ay (A lt ıyüz ) , 

- Orta yada yüksek öğrenime devam etmeyen çocukları için brüt 200.-Tl ./ay ( İk iyüz ) , 
Çocuk yardımı ödenir. 

İşbu yardımdan ist i fade eden çocukların;öz veya evlat edini len yahut kendi ler i taraf ın
dan bakılan üvey çocuk olması şartt ı r . 
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Çocuk parası ve r i l en çocukların;erkek ise 19,kız ise 25 yasında e v l i olmaması şar t t ı r . 
Tahsi l yapanların ise 25 yasını doldurmamış olması şartt ır .Sağl ık kurulu raporu i l e ma lu l i 
yet i sabit olan çocuklar için yaş haddi aranmaz. 

Anne ve babası ayni işyerinde çalışan çocuklar için bu yardım yalnız babaya v e r i l i r . 

Madde 43- EVLENME HEDİYESİ: 

Hizmet akdi devam ederken evlenen işçilere,işverence net 5000.-Tl.(Beşbin)evlenme hedi 
yes i v e r i l i r . B u hediyeden aynı işyerinde çalışan karı ve koca ayrı ayrı yarar landır ı l ı r . 

Madde 44- ÖLÜM YARDIMI: 

İşçinin eş inin,çocuğunun veya ana,babasının ölümü halinde,kendisine 5000.-Tl. (Beşbin), 
işçinin ece l i i l e Ölümü halinde Kanunî var i s le r ine toplam 10.000.-Tl.(Onbin)»işçinin iş kaza
sı sonucu Ölümü halinde Kanunî var i s le r ine toplam 20.000.-Tl.(Yirmibin)ölüm yardımı yap ı l ı r . 

Madde 45- GİYİM YARDIMI: 

İşveren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca verdiği 22.maddede sözü edilen t a 
haffuz malzemelerine i laveten keza aynı tüzüğün i l g i l i maddelerine göre her y ı l ın Nisan ayın
da mümkünse Sümerbanktan değilse piyasadan v iskon, ter i len b i r takım yazlık kumaş verecektir . 

Yine her y ı l Ekim ayında yün t e r i l en b i r takım kış l ık iş e lb i ses i kumaşı i l e y ı l ın aynı dönem
lerinde iskarpin veya postal t ipinde olmak Üzere yı lda i k i çi ft öncelikle beykoz,temini mümkün 
olmadığı takdirde aynı evsafta piyasadan ayakkabı a l ınıp işçiye ve r i l e cek t i r . 

İşveren ayrıca her y ı l kış l ık e l b i se l e r l e b i r l i k t e b i r adet frenk gömleğide verecektir . 

İ şç i lere veri lecek yazlık iş e l b i s e l i k kumaşının metre f iyatı 500.-Tl. (Beşyüz),kışl ık 
iş e l b i s e l i k kumaşının metre f iyat ı 1000.-Tl. (bin) ,yazlık iş ayakkabısının f iyat ı 1000.-Tl. 
(B in ) ,k ış l ık iş ayakkabısının f iyat ı 1500.-Tl.(Binbeşyüz)ve frenk gömleğinin f iyat ı da 5 0 0 . - T l . 
(Beşyüz)olacaktır. 

E l b i se l e r in Ölçü ve prova i l e d ik t i r i lmes in i işveren temin edecektir.Bu şartın işveren
ce yerine getirilmemesi halinde yazlık elbise için 1000.-Tl . (bin)si k ış l ık elbise için 2000.-
T l . ( İk ib in ) s ı t e r z i dikiş parasını işveren ayrı b i r bordro i l e işçiye ödeyecektir.Bir ay zar 
fında işverenin b e l l i edeceği t ipe göre e lb i sey i d i k t i r i p işyerinde giymeyen işçinin i l k i s t i h 
kakından başlamak üzere kumaş ve t e r z i parası i k i taks i t l e bordrosundan kes i l i p tahs i l o l u 
nacak ve işveren tarafından d i k t i r i l i p işçiye g i yd i r i l e c ek t i r . 

Elbise ve ayakkabı ver i ld iğ i sırada hastananede yatarak tedavi edilen işçiye taburcu 
olup işe başlamasını müteakip bu malzeme veri leceği gibi,bunların verilmesinden sonra hasta
nanede yatarak tedavi gören ve bu h a l i 2 ay ve daha faz la süren i şç i l e r 6 aylık miad ve t a z 
min şart larına bağl ı tutulamazlar. 

İş ayakkabısı ve iç e lbisesi , işyerinde işin yürütümü süresince g i y i l e c ek t i r . İ şye r l e r i 
nin münasip mahallerinde işverenin göstereceği soyunma yerlerinde i şç i kendi e l b i s e l e r i i l e 
iş e l b i s e s in i işe girmeden önce ve işten çıkarken değ iş t i r i r . 

İşten ayrılan işçinin üzerindeki giyim malzemesi ( E lb ise ve ayakkabı) kendisine b ı rak ı 
l ı r ve bakiye miada tekabül eden giyim malzemesi bedel i işçiden t ahs i l olurur. 

Madde 46- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ: 

Ulusal Bayram ve Genel T a t i l Günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır. 

Madde 47- BİLDİRİM ÖNELLERİ: 

İhbar tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. 

Madde 48- KIDEM TAZMİNATI: 

Kıdem tazminatı konusunda yasal hükümler uygulanır. 

Madde 49- CEZA KESİNTİLERİ: 

İşçi ücretlerinden cezai mahiyette yapılacak kes in t i l e r hakkında İş Yasası ve i l g i l i mev
zuat hükümleri uygulanır. 

Madde 50- YÜRÜRLÜK: 

Bu toplu iş sözleşmesi 1.1.1983 - 31.12.1984 t a r i h l e r i arasında yürürlükte kalmak üzere 
(2) y ı l sürel idir . 

GEÇİCİ HÜKÜMLER: 

Geçici Madde 1- AVANSIN MAHSUBU: 

İşveren tarafından teşmil tarihinden önce ver i l en avanslar işçilerden geri alınmayacak
t ı r . 

Geçici Madde 2- FARKLARIN ÖDEME ZAMANI: 

Bu toplu iş sözleşmesinin teşmil tarihinde hizmet a k i t l e r i devam etmekte olan i şç i le re 
teşmil tarihinden i t ibaren hesaplanacak parasal konularla i l g i l i farklar ,var ise teşmil t a r i 
hinden i t ibaren en geç 3 ay içinde ödenecektir. 
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Geçici Madde 3 - FAZLA ÖDENMİŞ SOSYAL HAKLAR: 
Teşmil tarihine kadar,işverence,işbu teşmil kararında belirlenenden daha fazla ödenmiş b i r 

sosyal yardım var i s e , bu fazla Ödeme işçiden geri alınmaz. 
Geçici Madde 4- OKUMA YAZMA İZNİ: 
Okuma yazma bilmeyen işçilere y e t k i l i mercilerce açılmış bulunan okuma yazma kurslarına 

devam etmeleri için i z i n v e r i l i r . K u r s a müracaatların fazlalığı halinde i z i n l e r işyeri düzeni
n i aksatmayacak ve üretimi azaltmayacak şekilde kullanılacaktır. 

Geçici Madde 5- UYGULAMA: 
Bu toplu iş sözleşmesinde yer alan parasal a r t ı ş la r teşmil (başlangıç)tarihinden i t i b a 

ren uygulanır.Sözleşmenin diğer hükümleri ise teşmil kararının Resmî Gazetede yayımı t a r i h i n 
den itibaren uygulanır. 

Atama Kararları 
Karar Sayısı : 83/7315 

Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde 
Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanması; Dışişleri Bakanlığının 10/10/1983 tarihli 
BÖZM/178/2310 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca 4/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
C u m h u r b a ş k a n ı 

B. ULUSU 

B a ş b a k a n 

2, BAYKARA 

Devlet Bak. - B a ş b a k a n Yrd. 

S. H. P A S İ N 

Devlet Bakanı 

I. T Ü R K M E N 

D ı ş i ş l e r i B a k a n ı 

K. C A N T Ü R K 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

T a r ı m ve Orman B a k a n ı 

İ. E V L İ Y A O Ğ L U 

K ü l t ü r ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr İ. Ö Z T R A K 

Devlet Bakanı 

K. A K D O Ğ A N 

Adalet B a k a n ı 

A S. K A F A O Ğ L U 

Maliye Bakanı 

Prof, Dr. İ. Ö Z T R A K 

Devlet Bakanı V 

Ü . H. B A Y Ü L K E N 

M i l l i Savunma Bakanı 

H. S A Ğ L A M 

M i l l î E ğ i t i m B a k a n ı 

Prof. Dr. K. K I L I Ç T U R G A Y Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 

S a ğ . ve Sos. Y a r d ı m Bakanı G ü m r ü k ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 

Ç a l ı ş m a Bakanı 

M . TURGUT 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. A . S A M S U N L U M . R. G Ü N E Y 

İ m a r ve İ s k â n Bakanı K ö y İ ş l e r i ve Koop. B a k a n ı 

S. ŞİDE 

Sosyal G ü v e n l i k Bakanı 

Prof, Dr, M. N. Ö Z D A Ş 

Devlet Bakanı 

S. Ç E T İ N E R 

İ ç i ş l e r ) Bakanı 

Dr. T. Ö N A L P 

B a y ı n d ı r l ı k Bakanı 

Prof Dr. M . A Y S A N 

U l a ş t ı r m a Bakanı 

F. İ L K E L 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 
G e n ç l i k ve Spor Bal anı 

Başbakanlıktan : 

Karar Sayısı : 83/29519 
1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında 1 inci derece 4- 300 ek göster

geli Bölge Müdürü kadrosunda bulunan İstanbul Bölge Müdürü A. Servet ORUÇ'un, 
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657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanun gereğince başka bir göreve 
atanmak üzere bu görevden alınması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Başbakan yürütür. 
2/11/1983 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU 
Başbakan 

Devlet Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 83/29565 
1 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda açık bulunan Genel 

Sekreterliğe, Bilim Kurulunca seçilen, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nejat 
İNCE'nin, 278 sayılı Kanunun 6/C maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan Devlet Bakam yürütür. 
2/11/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Başbakan Devlet Bakanı 

Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarından : 

Karar Sayısı: 83/29517 
1 — Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili Türk Uçak Sanayii A. O. TUSAŞ Genel 

Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Saim DİLEK'in Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1. 
derece kadrolu + 500 ek göstergeli, söz konusu göreve tekrar atanması 60 sayılı Ka
nun hükmünde kararnamenin 24/3 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. 
2/11/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Ü. H. BAYÜLKEN A. B. KAFAOĞLU 
Başbakan Milli Savunma Bakanı Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 83/29377 
1 — Balıkesir Bayındırlık Müdürü Ali Yüksel'in başka bir göreve atanmak 

üzere görevinden alınması uygun görülmüştür. 
2 — Bu kararı Bayındırlık Bakanı yürütür. 

2/11/1983 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Dr. T. ÖNALP 
Başbakan Bayındırlık Bakam 
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DÜZELTME 
6 Kasım 1983 tarihli ve 18213 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan 4/11/1983 tarih ve 83/7292 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının imza 
bölümünde yeralan Devlet Bakanı M. Özgüneş imzası, Devlet Bakanı V. Prof. 
Dr. t. Öztrak şeklinde düzeltilmiştir. 

27/12/1982 tarihli ve 17911 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2758 sa
yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Mali Yılı Bütçe Kanunu aşağıdaki 
şekilde düzeltilmiştir. 

R. Gazete Satır Yanlış (Açıklama) Doğru (Açıklama) 

877 21 Bölüm (Program) rakamı (12) 
Büyük Su İşleri 131 180 597 112 Büyük Su İşleri 131180597 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 
SAYI: 1983/209 

8 Kasım 1983 tarihinde uygulanacaktır. 

II Sayılı Liste (TL Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 

1 AED doları 254,95 260,05 254,95 262,60 
238,96 1 Avustralya doları 232,00 236,64 220,40 
262,60 
238,96 

1 Avusturya şilini 13,52 13,79 13,52 13,92 
1 Batı Alman markı 95,05 96,95 95,05 97,90 
1 Belçika frangı 4,68 

26,42 
4,78 4,45 4,82 

1 Danimarka kronu 
4,68 

26,42 26,95 26,42 27,22 
1 Fransız frangı 31,28 

84,74 
31,90 31,28 

84,74 
32,22 
87,29 1 Hollanda f l o r i n i 

31,28 
84,74 86,44 

31,28 
84,74 

32,22 
87,29 

1 İsveç kronu 32,28 32,93 
119,45 

32 ,28 33,25 
1 İsviçre frangı 117,11 

32,93 
119,45 117,11 120,62 

100 İtalyan l i r e t i 15,68 15,99 
109,69 

1^,90 16,15 
100 Japon yeni 107,54 

15,99 
109,69 102,16 

196,12 
110,77 
212,63 1 Kanada doları 206,44 

873,56 
210,57 

102,16 
196,12 

110,77 
212,63 

1 Kuveyt dinarı 
206,44 
873,56 891,03 829,88 899,77 

1 Norveç kronu 34,15 34,84 32,45 35,18 
1 Sterlin 378,35 385,91 378,35 389,70 
1 Suudi Arabistan r i y a l i 73,26 74,73 69,60 75,^6 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD doları 

1 Avustralya doları 
1 Kuveyt dinarı 
1 Sterlin 

18,8572 
2,6822 
54,4765 

9,6498 
8,1505 
3,0086 
7,8980 
2,1770 

1625,95 
237,07 
1,23^98 
7,^655 
3,4800 
0,90998 
3,4264 
1,4840 

Avusturya ş i l i n i 
Batı Alman markı 
Belçika frangı 
Danimarka kronu 
Fransız frangı 
Hollanda f l o r i n i 
İsveç kronu 
İsv içre frangı 
İta lyan l i r e t i 
Japon yeni 
Kanada do lar ı 
Norveç kronu 
Suudi Arabistan r i y a l i 
ABD do la r ı 
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Resmi Gazete 

Kurulu? T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920 r 1 1 ^ 
^ 8 Kasım 1983 SALI S a y ı : 18215 J 

ILÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 8 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

AÇİK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL. SATIŞ İLANI 

1. Satış Konusu Taşınmaz : 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine karar verilen ve tasfiye 

İşlemleri 8 No. lu Tasfiye Kurulunca yürütülen Banker Borsaş A. Ş.'nin yan kuruluşu 
ELİMSAŞ A. Ş.'ye ait Çankaya 1. Bölge Tapu Sicil Muhafızlığına kayıtlı ve Oğulbey 
Köyü (Ankara - Konya Karayolunun kenarında birbirine ekli ve Ankara'ya 36 Km. 
uzaklıkta) Kızılambar mevkiinde bulunan ve aşağıda dökümü çıkartılmış taşınmaz
lar agık artırma ile satışı yapılacaktır. 

Muammen Bedeli 
Mevkii Parsel Miktar Lira 

Kızılambar 545 4.800 M2. 960.000 
Kızılambar 548 41.700 M*. 8.340.0O0 
Kızılambar 550 12.800 M2. 2.560.000 

2. Satış şartları, Günü ve Yeri : 
a) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün bedeli tahsil oluna

caktır. 
b) Açık artırma ile satış 23/11/1983 Çarşamba günü saat 14.30'da Kızılay 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 6/3'de 8 No. lu Tasfiye Kurulunda, Kurulca teşkil 
edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

c) Gayrlmenkulle ilgili tahakkuk etmiş ve edecek her türlü vergi, resim ve 
harç satış bedeli haricindedir. Bu tür masraflar alıcı tarafından üstlenecektir. 

d) Satışa katılacaklar satış tarihinden öncesine kadar takınmazların belirtilen 
muammen bedellerinin % ltfu tutarındaki teminat karşılığı parayı Başkanlığımıza 
veya gösterilecek bir banka hesabına yatırılıp buna ait belgeyi satışın başlamasından 
önce satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

e) îlk satışta alıcı olmadığı veya nominal değerinin % 75'inden aşağı teklifte 
bulunulması halinde İkinci satış 25/11/1983 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrarla
nacaktır. 
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f) 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 bulunduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında 
satıştan 10 gün sonra, bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılacak satış 
ençok artıran üzerinde kalacaktır. 

3. Satış Komisyonu taşınmazı satıp satmamakta yetkili ve serbesttir. 
4, Satışla ilgili şartname Kurulumuzdan temin edilebilir, 

tlân olunur. 

Divriği Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/102 
K. No : 1983/51 
Divriği Derimli Köyünden Hatem Tustaş vekili Av. Ali Çimen tarafından 

Kemaliye GÖzaydın K. den Yüksel Tustaş aleyhine açılan boşanma davasında : 
Davalı Yüksel Tustaş yeni adres bildirmeden kanuni ikametgâhım terk ettiğin

den boşanma kararı kendisine tebliğ edilmemiş ve kararın llânen davalıya tebliği 
gerekmiştir. 

İşbu ilânın Resmî Gazete yayınlanmasından bir hafta sonra Divriği Asliye 
Hukuk Mh. den verilmiş 8/3/1983 tarih ve 1982/102 Es. 1983/51 Karar sayılı boşan
ma ilâmı davalı Yüksel Tustaş'a tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Keyfiyet ilân olunur. 16961 

Elazığ İkinci İcra Memurluğundan ; 

Alacaklı : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Vekili : Avukat Hasan Çetin Alptekin-Elazığ 
Borçlu : M. Hanifi Parlaktaş 
Tunah Hilmi Caddesi No. 121/1 : Kavaklıdere/Ankara 
Alacaklı Sosyal Sigortalar Kurumu Elazığ Bölge Müdürlüğüne masraflar hariç 

primden mütevellit 1.738.086,— lira ödemeye borçlu M. Hanifi Parlaktaş aleyhine 
1982/1117 esasla açılan icra takibinden dolayı ödeme emrinin tebliğ edilemediği ve 
zabıta marifetiyle yaptırılan tahkikatta adresinin tesbiti mümkün olmadığından icra 
emrinin llânen tebliğine karar verilmiştir. 

İcra İflâs Kanunun 78. maddesi gereğince işbu ödeme emrinin 7 günlük ka
nunî süresine ilâveten 15 gün ilâve ile 22 gün içerisinde mezkûr borcun masraflarla 
birlikte ödenmesi aksi halde icra takibinin kf îinleşeceği ve alacağın menkul ve 
gayrimenkul mallarından tahsiline çalışılacağı hususu ilân olunur. 16958 

Silivri Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/265 
Silivri Selimpaşa Köyünden davacı Hatice Eser tarafından davalılar Fatma. 

Sebahattin, Melahat, Semahat, Nebahat Ener ve şerikleri aleyhine açılan tapu iptali 
davası sonuçlanmış olmakla, yukarıda adı geçen davalıların mahkemeye İcabet et
medikleri cihetle; 

Hüküm özeti : Silivri İlçesi Selimpaşa Köyünde kâin 3341 parsel taşınmazın 
keşif haritasında (C) harfi ile işaretli 2174 xtii lik kısmının. 

3342 parsel taşınmazın (B) harfi ile gösterilen 353 m? lik bölümünün iptali 
ile 2527 m? yüzölçümlü olarak davacı adına tapuya tesciline karar verilmekle işbu 
ilân hüküm tebliği yerine kâim olmak üzere tebliğ olunur. 16959 
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Izmir l . Sulh Ceza Hakimliğinden: 

E. No : 1982/6613 
K. No : 1982/7137 
6085 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Mahkememizin 2/12/1982 tarihli 

ilamı ile 6085 S. K. 31. 58/C, 5435 S. K. D. 2, 647 S. K. 4, TCK. 72 cezası ile hükümlü 
1942 doğumlu Mustafa Sezgin hakkında gıyfoai üâm bütün aramaalra rağmen buhı-
namadığı ve kendisine tebliğ- edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 mad
desi gereğince adı geçen hükümlüye kararı ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı ilân olunur. 16891 / 1 

E. Not 1980/5285 
K. No: 1980/314 
Saldırgan sarhoşluk ve izrar suçundan mahkememizin 29/1/1981 tarihli ilamı 

ile TCK. nun 572/1, TCK. 59, 647 S. K. 4, cezası ile hükümlü 1942 doğumlu Behlül 
öten hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanununun 29. maddesi gereğince 
adı geçen hükümlüye karan ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 
itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisin
den alınacağı ilân olunur. 16891/2 

Adana 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/140 
K. No : 1983/808 
3222 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Hüseyin oğlu 1928 doğumlu 

Mehmet Nur özkaya hakkında Mahkememizin 19/7/1983 günü ve Esas 1983/140, 
Karar 1983/808 sayılı ilamiyle 3222 sayılı Telsiz Kanununun 38/3-son, T.C.K.nun 59, 
647 S.K. nun 4/1. maddeleri uyarınca 2.500,— TL. ağır para cezasıyla mahkumiyetine 
sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni 
meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Ga-
zete'de ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 16887 

Çayeli Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1983/22 
Davacı Keziban Akan tarafından davalı Zeynel Akan aleyhine açılan nafa

kanın arttırılması davası sebebiyle : 
Davalı Zeynel Akan'ın Ankara Şirintepe Mah. 47. Sok. No: 11 olarak bildi

rilen adresine tebligat yapılamadığı, tebliğa yarar adresi de tespit edilemediğinden 
dava basit usule tabi olduğundan varsa delillerini mahkemeye ibrazı veya gön
dermesi, veya delilleri ile birlikte duruşmanın bırakıldığı 5/12/1983 günü saat 
10.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini vekille temsil etmesi, aksi 
takdirde davanın gıyabmda cereyan edeceği HUMK. nun 409. 410 ve tebligat ka
nununun 28. maddesi uyarınca tebligat ve gıyap yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 16898 
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İzmir 2, Sum Ceza Hakimliğinden : 

E. NO: 1982/817 
K. NO: 1983/822 
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan mahkememizin 18/11/1982 tarihli 

ilamı ile TCK. 568, 647/4 cezası ile hükümlü 1950 doğumlu Ömer Iğsiz hakkındaki 
gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hü
kümlüye kararı ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhatabe tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân 
olunur. 16391 / 3 

E. No: 1982/515 
K. NO: 1982/527 
Yangına sebebiyet vermek suçundan Mahkememizin 5/7/1982 tarihli ilâmı 

ile TCK. nun 566 cezası ile hükümlü 1949 doğumlu Refik Dirin hakkındaki gıyabi 
ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı tebligatlar Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ka
ran ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra mu
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

16891 / 4 

Tekirdağ Asliye Hukuk Hakimliğinden . 

1982/421 
Davacı K. H. tarafından davalılar Hediye Topalka ve Ali Tekir aleyhine 

Mahkememizde ikame olunan evlenmenin iptali davasının yapılan açık duruşması 
sonunda: 

Davalılardan Ali Tekir'in adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen sap-
tanamadığından, 30/6/1983 tarihli Mahkememizce verilen kararla davalı Hediye 
Topalka ile evlenmelerinin iptaline karar verildiğini bildirir ve karar tebliği yerine 
kain olmak üzere ve 30 gün içinde karan temyiz etmediği takdirde kesinleşeceğine 
dair ilan olunur. 16892 

Ankara 12. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/154 
K. No : 1983/417 
Davalı : Ersin Salman (Salınan) Ankara Kocatepe Binektaşı 29/10 
Davacı Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılmış 

bulunan su bedelinden dolayı açmış olduğu alacak davasında mahkememizden verilen 
27/9/1983 tarih ve 1983/154 Esas 1983/417 sayılı kararla 61.719,50 TL. nin dava ta
rihi olan 7/3/1983 tarihinden para tahsil edilinceye kadar % 5 faiz ve davacı vekili 
için takdir olunan 6.200 TL. vekalet ücretinin 9.150 TL,, muhakeme masrafının dava
lıdan alınarak davacıya verilmesine 1.852 TL. nisbi harçtan 500 TL. nin düşümü ile 
1.352 TL. harcın davalıdan tahsiline Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

İşbu ilânın neşrinden itibaren 30 gün İçinde kararın tebliğ edilmiş sayılaca
ğından müteakip 30 gün içinde temyiz hakkınız bulunduğundan adresinizin meçhu-
liyetine binaen işbu karar ilânen tebliğ olunur 16963 
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Tarsus 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

1980/4^ 
1983/211 
Tarsus Tekke Mahallesi 461 H.N.K. h Tarsus Eskiömerli Mahallesi 15 Sok. 

No: 3 de oturur îsa ve Güllü den olma, 1952 d. lu Reşat Baran 6136 sayılı Kanuna 
muhalefet suçundan dolayı 6136 sayılı Kanunun 2249 sayılı Kanunla değişik 13/1, 
TCK. nun 36. maddesi gereğince 1 yıl müddetle hapis ve 3.000.— TL ağır para ceza
sına mahkûm edilmiş olup, ancak sanık bunca aramalara rağmen bulunamadığın
dan gıyabında verilen karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı adli teb
ligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün sanık Reşat Baran'a ilanen tebliği 
ne, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilân olunur. 16889 

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığından : 

E. No : 1983/125 
K. No: 1983/71 
Teşekkül halinde uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan sanıklaı Şemdinli 

ilçesi Övecik köyü nüfusuna kayıtlı, Mehmet oğlu 1956 d. lu Halit Yavuz Derviş 
oğlu 1956 d. lu Hüseyin Yılmaz ve Yüksekova ilçesi Değerli köyü nüfusuna kayıtlı 
Mehmet oğlu 1948 D. lu Tahjr Aslan Ahmet oğlu, 1958 D. lu Nazmi özcanan, Şükrü 
oğlu 1949 d. lu Kamışlı köyü nüfusuna kayıtlı, Kerem Özcanan, Derviş oğlu 1956 
d. lu Hüseyin Yılmazın hakkında 2682 sayılı Kanunla değişik EK 4. maddesi gere 
gince Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin görevine ait olduğundan, sanıkların gıya
bi tevkifti bulunmaları nedeniyle görevsizlik kararıma 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
nun 28. 29. maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilânına ve neşir tarihinden itibaren 
15 gün içersinde tebliğ sayılmış olacağı ilân olunur. 16890 

Ayvalık Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Yaşar Demirkol ve müşterekleri vekili Avukat Hasan Orbatu tara 
fından Ayşe Gülsen Çelik ve müşterekleri aleyhlerine açılan taksim davası so
nunda Ayvalık Sakarya Mah. Armutçuk mevkiindeki 854 ada 11 parsel sayılı 
taşınmazın satılmak suretiyle parasının paydaşlar arasında payları oranında pay-
laştırılmasma, 5228 lira yargılama gideri ile davacı vekili için 5000 lira, davalı 
Ayşe Gülsen Çelik vekili için 5000 lira avukatlık ücretinin hisseleri nisbetinde 
diğer paydaşlardan alınmasına dair adresi tesbit edilemiyen davalı Abdurrahım 
Ferudun Sander'in yokluğunda verilen 17/3/1983 gün 1981/393 esas 1983/69 sayılı 
ilamın tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 18897 

Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

1979/1198 
Davacı Mehmet Söğüt tarafından davalılar İsmail Söğüt ve arkadaşları aley-

hine açılan temlik davasının duruşmasında davalı Solmaz Serdaroğlu'na tebligat ya
pılamamış olup, adreside tespit edilemediğinden gıyap kararı verilmekle, 

Davalı Adana Saııcam Mahallesi 1054 Sokak No. 43 adresinde ikamet eden 
Solmaz Serdaroğlu'nun duruşma günü olan 22/12/1983 günü saat 8.35 de Kozan As
liye Hukuk Mahkemesi salonunda hazır bulunması veya 1979/1198 esas sayılı dosya 
için kendisini bh vekille temsil ettirmesi hususu gıyap kararı yerine kâim olmak 
Üzere tebliğ- olunu» 1696u 
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5 sıcl Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden : 
ÇORLU 

E. No : 1983/215 
K. No : 1982/908 
Asta müessir fiil suçundan sanık Hüseyin oğlu 1958 doğ. Sultan'dan olma Ova

cık Ferolar Köyü nüfusuna kayıtlı olup Çemiggezek Hacıcami Mahallesinde mukim 
5. Kor. 3. Top. Tb. Kh. B. den terhisll onbaşı Cezml özgül hakkmda 5 nci Kor. As. 
Mahkemesince As. C. K. nun 117 ve 647 sayılı Yasamn 2248 sayılı Yasa ile değişik 
4 ncü maddesi uyarınca neticeten Yediyüz lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğ 
olunur. 17185 /1-1 

5 nci Kolordu Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 
ÇORLU 

E. No : 1983/187 
K. No : 1983/816 
Yoklama kaçağı suçundan sanık Hasan ve Eşe oğlu 1960 doğ. Kahramanmaraş 

TUrkoğlu İlçesi Çakıllıçullu Köyü nüfusuna kayıtlı Kahramanmaraş Gazipaşa Mahal
lesi Pınarbaşı Caddesi Bozcaada Sokak No. 6 da mukim 54. Zh. A. Mknz. P. Tb. 3. Bl. 
den terhisi! er Mikall Kızıldağ hakkında 5 nci Kor. As. Mahkemesince As. C. K. nun 
63/1-A, T.C.K. nun 59 ve 647 sayılı Yasamn 2248 sayılı Yasa ile değişik 4 ncü mad
desi uyarınca neticeten onbin lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar veril
miş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilânen tebliğ olunur. 

17186 /1-1 
• • • 

9 ncu Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından : 
SARIKAMIŞ 

«Yoklama Kaçağı ve G1S Bakaya» suçundan samk ve hakkında 9. P. Tüm. As
keri Mahkemesinin 14/2/1983 gün ve 1983/1178 Esas 1983/453 Karar sayılı İlâmı ile 
Yoklama Kaçağı ve GIS Bakaya suçunu işlediği ve eylemine uyan As. C. Y. nm 63/1-A 
maddesi gereğince Neticeten; 700 TL. ağır para cezasına karar verilen, İniz oğlu 1958 
D. lu Mardin İli Kızıltepe İlçesi, Yüceli Köyü nüf. kayıtlı ve Bakırköy llç. Yayla, Be-
gone Sokak No. 17 İstanbul'da oturur, Selahattin Gökçen hakkındaki Gıyabi ilâm bü
tün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden kendisine 
7021 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince kararın ilânen tebliğine ve 
hüküm fıkrasının neşri tarihinden itibaren onbeş (15) gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilân olunur. 17187 /1-1 » 

Konya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/169 
Davacı Fatma Tistaş vekili Avukat İbrahim Çetinkaya tarafından davalılar 

Mehmet Erdem ve arkadaşları aleyhine açılan tazminat davasının Mahkememizde 
yapılan açık yargılaması sırasında; 

Davalı Mehmet Erdem'ln adresinin tespit edilememesi sebebiyle kendisine 5 
Ekim 1983 tarih ve 18182 sayılı Resmi Gazete İle ilânen tebligat yapıldığı yine du
ruşmaya gelmediğinden bu defa davalının duruşmasının bırakıldığı 25/11/1983 günü 
saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil gönder
mesi aksi halde duruşmasının gıyabında devamına karar verileceği, gıyap kararı 
yerine kâim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 17064 
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Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/524 
Çorum - Alaca Külah Köyü H. 24 C. 10 Sayfa 134 de kayıtlı Ali Danabaş İle 

Yılmaz Danabaş'ın soyadlarının Kızılırmak olarak düzeltilmiştir. 
Keyfiyet İlân olunur. 17067 

1983/530 
Yozgat-Sorgun Tiftik Köyü H. 1 Cilt 102/01 S. 3 de kayıtlı Flrat Banş'm 

isminin Serhat Haluk olarak değiştirilmiştir. 17068 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 17. Bölge Mü

dürlüğünden : ANTALYA 

1 — Antalya-Merkez'de yaptırılacak olan Antalya 100 daireli polis lojmam in
şaatı 527 sayılı Kanuna göre 1983 yılında 50.000.000,— lira 1984 yılında 175.000.000,— 
lira 1985 yılında 125.000,— lira ödenmek üzere 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 350.000.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Antalya'da Ali Çetinkaya Cad. Vakıflar Bankası Üstü Yapı İş

leri 17. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında 2/12/1983 Cuma günü saat 
10.00 da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Yapı İş
leri 17. Bölge Müdürlüğü İhale Takip Şefliğinde görülebilir. 

5 — Yeterlik belgesi alabilmek için : 
Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesi ile ek özel 

şartnamede belirtilen ve Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetme-
liğindeki esaslara göre hazırlanmış olan, 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (-B) Grubundan 
en az bu İşin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi aslı ve Noter tasdikli suretini, 

b) Yapı araçları bildirisi: Mülkiyeti müracaat sahibine ait olanlarda kam
yonlar için halen faaliyette olduklarını belirleyen son vizesi yapılmış trafik ruh
satnamesi asU veya Noter tasdikli örneğini ibraz etmeleri (Kamyon faturaları ve 
envanter defterinde belirtilen kamyonlar kabul edilmez.) 

e) Diğer araç ve makina ve teçhizat için fatura ash veya Noter tasdikli ör
neğini (Açık faturalar kabul edilmez, envanter defteri ibraz edilmesi halinde ise 1983 
yılı Noter tasdikli envanter defterinin suretim ibraz etmeleri.) 

d) Taahhütname ile bildirilecek makine ve teçhizatlar için taahhütnamenin 
Noter kanalı ile işin adına ve b ve c maddelerde belirtilen hususların ibraz edilmesi,) 

e) Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi, işin keşif 
bedelinin, % 4 ü tutarında serbest mevduat, % 4 ü tutarında kullanılmamış nakit 
kredisi, % 4 tutarında teminat kredisi olması, 

f) Teknik personel bildirisi : 
Müh, Mimar Y. Müh. Mim. Tekniker ve Yük. Teknikerler için işin adına No

terden taahhütname verilmesi. (Taahhütname içerisinde işin adının ve taahhüt edene 
verilecek ücretin bildirilmesi) taahhütname ile birlikte diploma ve oda kayıt belgesi 
ash veya Noter tasdikli suretinin eklenmesi 

g) Kalfalar için resmi kuruluşlarca verilmiş sertifika, kalfa okulu diploması, 
daha önce sürveyanlık yaptığına dair resmi belge aslı veya Noter tasdikli suretinin 
eklenmesi 
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h) Teknisyenlerin ihtisaslarına göre sanat enstitüsü veya meslek lisesinden 

alınmış diploma aslı veya Noter tasdikli suretinin eklenmesi 
TAAHHÜT BİLDİRİSİ : 
J) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ

lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, 
K — Yapı İşleri 17. Bölge Md. alınmış yer görme belgesini 
L — Yapı İşleri 17. Bölge Müdürlüğü Yeterlik Belgesi Komisyonuna verecek

lerdir. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) Yapı İşleri 17. Bölge Müdürlüğü namına 100.500.000,— liralık geçici temi

natım, 
b) Yapı İşleri 17. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonundan alacakları yeter

lik belgesini, 
c) 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, (İlk ilân tarihinden sonra 

alınmış) 
d) Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
7 — İstekliler teklif mektuplarım 2/12/1983 günü saat 9.00 da makbuz kar

şılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
8 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/11/1983 günü mesai 

saati sonuna kadardır. 
Bayındırlık işleri Genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

ihale dosyasında mevcuttur. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 16956 / 1-1 

• 
Kastamonu lili Devlet Orman İşletmesi Ihsangazi Müdürlüğünden : 

Bölgesi Yol durumu Cins ve nev'i 
Parti 
adedi Adet Ma Dms 

Muh. 
bedel 
TL. 

Mergtize Asfalt II. S. N. B. Çam Tom. 6 375 185.381 17.500 
> m . S. K. B. Çam Tom. 1 79 39.689 9.500 
> » III. S. N. B. Çam Tom. 23 2514 979.009 12.500 
» > Çam Sanayi Odun 4 280 St. 210.000 6.550 
> I. S. N. B. Gök. Tom. 2 74 50.620 20.500 
> > IL S. N. B. Gök. Tom. 9 467 255.016 17.100 
> m . S. N. B. Gök. Tom. 11 1340 499.554 12.100 
> Lif Yonga Odun 2 1000 St. — 3.000 

UMUM YEKÛN 58 4849 2219.260 
1280 Ster 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 1983 yılı istihsali 58 parti orman emva'i 18 Ka
sım 1983 Cuma günü saat 14.00 de vadeli açık artırmalı suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
Bu satışa ait şartname müfredatlı ilân ve satış listeleri İşletmemizde araç, Tosya, 
Daday, Kastamonu, Karabük, İnebolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Samatlar. Taşköprü 
Orman İşletme Müdürlüklerine yazılmıştır. 

İhaleye iştirak edeceklerden bir nolu şartnamenin 3 ncü maddesinin a, b, c, 
bentlerinde 'belirtilen belgeler teminat yatırmadan önce istenecektir. İhaleye İştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte % 7,5 geçici teminatlarım saat 12.00 ye kadar İşlet
me veznesine yatırmaları M n olunur. 17126 / 2-2 
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Cevizli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti Muh. Red. % 7.5 Tem. 
Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M 1 . Dm3. TL. T L 

Cevizli 3. SNB. Çk. Tom. 2 408 90.207 12.000 82.000 
o 3. SNB. Çz. Tom. 7 692 196.300 9.700 145.000 
» 3. SKB. Çz. Tom. 4 305 116.757 7.200 64.000 
» Lif-Yonga Od. 1 5 Ster 3.000 2.000 

Bekleme 3. SNB. Çk. Tom. 7 1143 261.642 12.000 236.000 
» 3. SNB. Çz. Tom. 35 3584 1239.180 9.700 912.000 
» 3. SKB. Çk. Tom. 2 213 73.918 8.600 48.000 

3. SKB. Çz. Tom. 2 117 49.360 7.200 27.000 
» Çk. San. Od. 1 60 15.901 5.500 7.000 

Lif-Yonga Od. 1 16 Ster 3.000 4.000 
Tek. Bel. Or. îçi Çk. Sırık 1 504 Ster 3.000 12.000 

» Çk. Çubuk 1 434 Ster 2.500 8.000 

YEKÛN 64 6522 2045.265 M 3 1.547.000 
050 Ster 

1 — işletmemizin Cevizli ve Bekleme Satış depolarında mevcut yukarda cins 
ve miktarı yazılı orman emvali 14/11/1983 Pazartesi günü saat 14.00 de % 50 bedel 
ve vergileri peşin bakiye % 50'si 6 ay vadeli müddetsiz limit dahili teminat mek
tubu karşılığında İşletmemiz satış salonunda toplanacak Satış Komisyonu neznin-
de satılacaktır. 

2 — Bu satışa ait ilan Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Baş
müdürlüğü, Akseki, Manavgat, Serik, Gündoğmuş, Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Bu
cak, Elmalı, Korkuteli, Antalya, Beyşehir, Konya, Karaman, Adana İşletme Müdür
lüklerinde görülebilir. 

3 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ve şartnamede is
tenilen belgeleri ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur. 

16875 /1-1 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DERİN DENİZ VİNCİ YAPTIRILACAKTIR 
Üniversitemize bağlı Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünün Derin Deniz 

Vinci imalat ve montaj işi Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönet
meliğinin (8.) maddesi uyarınca kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye çıkarılacaktır. 

1 — işin muhammen bedeli 2.970.000,— TL. olup, geçici teminatı 89.100— TL. 
dır. Geçici teminat banka teminat mektubu ise limit içi ve süresiz olacaktır. 

2 — Eksiltmeye girebilmek için teklif zarfı ile birlikte aşağıdaki belgelerin 
kapalı zarfa konulması gereklidir. 

a) Geçici teminat mektubu, 
b) Ticaret Odası kayıt belgesi veya halen faaliyette olduğunu belirtir belge. 
c) Kanuni konutu olduğunu belirtir belge, 
d) Yapmış olduğu benzer işlerle ilgili belgeler. 
3 — Bu iş ile ilgili proje sözleşme tasarısı ve şartnameler Rektörlük Yapı İş

leri ve Teknik Daire Başkanlığında görülebilir. 
4 — Usulüne uygun şekilde hazırlanacak kapalı zarflar 21 Kasım 1083 Pazar

tesi günü saat 14.00'de Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
5 — Posta dahil meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 — Üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır. 17128/2-2 
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Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

1 — Kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle; 
a) 100 Ton Su Geçirmezlik Maddesi ve 
b) 10 Ton M. B. T. S. (Vulkasit DM veya muadilleri) Satın alınacaktu'. 
2 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
3 — Kapalı teklif mektuplarının en geç 24 Kasım 1983 günü saat 16.30'a kadar 

Müessesemiz Haberleşme servisine verilmesi şarttır. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta serbesttir. 17178 /1-1 

Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. Fabrika Müdürlüğünden : 

1 — Şirketimiz personelini otobüsle Ankara şehir merkezinden ve Sincan'dan 
Fabrikamıza getirme ve götürme işi kapalı teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Şirketimiz Ticaret Şefliğinden temin edilebilir. 
3 — Teklif mektupları en geç 24/11/1983 Perşembe günü saat 15.00'e kadar 

Şirketimiz Eğitim ve Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. Telgraf ile yapılan mü
racaatlar ve postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 17189 /1-1 

T. K. 1. Bursa Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden: 

Müessesemiz Orhaneli Bölgesi yeraltı işletmesinde kullanılmak üzere 1000 adet 
martöpikör sivrici, 200 adet ray pabucu, 800 adet demirbağ pabucu ve 1000 adet ray 
civatası kapalı zarf usulü eksiltme yoluyla satınalmacaktır. 

İhale ile ilgili genel ve teknik şartnameler Müessesemiz (Fevzi Çakmak Cad. 
No. 72 Bursa) Ticaret Şube Müdürlüğünden ve istanbul Satınalma Müdürlüğünden 
(İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi Kat: 12 Beyoğlu - İstanbul) bedelsiz olarak temin 
edilebilinir. 

İhale 24/11/1983 günü saat 14.00 de yapılacak olup, teklif mektuplarının aynı 
gün saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, postada meydana gelecek ge
cikmeler, telefon ve telgrafla yapılacak müracaatlar dikkate almmayacktır. 

17127 / 2-2 • 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Zirai Müceâele Araştırma Enstitüsü Müdür

lüğünden : 

(Fatih Caddesi No : 37 Kalaba - Ankara) 
Enstitümüzde çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sımfı 13 ncü derece 

memur kadrosuna, 22/11/1983 günü saat 14.00 de sınavla (yazılı - mülakaat) 1 ele
man alınacaktır. 

Sınava katılma koşulları 
1 — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 nci maddesinde yazılı ko

şullara sahip olmak, 
2 — Lise yada dengi okul mezunu olmak 
3 — 30 yaşından büyük olmamak 
4 — Askerliğini yapmış olması (Erkekler için) 
6 — İsteklilerin 21/11/1983 günü mesai bitimine kadar Dilekçe, Nüfus Cüzdanı 

aslı yada onaylı örneği, 4 adet vesikalık fotoğraf, okul diploması ve Hükümet Ta-
blbliğinden alınmış sağlık raporu ile yukarıdaki adrese başvurmaları. 

17053 / 2-2 



Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden (Bursa) 

1 — Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale günleri ve saatleri İle müracaat son günü yazılı işlerin eksiltmesi 2490 sa
yılı Tasanın 31. maddesine göre kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

2 — Eksiltme dosyası Mesai saatleri dahilinde Kareylları Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğü, İstanbul'da Karayol
ları 1. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliği, İzmirde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliği ile Bursa'da Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin 4. 1 - 2 maddedeki, şartlan yerine getirmeleri gerekmektedir. 
4 — 1) Yeterlik belgesi alabilmek için; isteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için tesbit edilmiş olan müracaat son günü saat 

16.30'a kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve (B) grubun
dan en az bu İşin keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesinin aslını veya Bölge Müdürlüğümüz yeterlik belgesi Komisyonu Başkan
lığınca onanmış örneğini veya bu işlerin cins ve öneminde, bir defada en az keşif bedellerinin yarısı kadar bir iş yaptığını belirtir 
resmi tasdikli belgelerini ( İ ş bitirme belgelerinin son iki yılda bitirilmiş işlere alt olmaları) eksiltme dosyasındaki örneklere uygun, 
a) Yapı araçları bildirisini, (İşlerin özel fenni şartnamesinde yazılı; (her iş için ayrı ayrı olmak kaydıyla) saatlik kapasitesi (1 ve 2'lik 
agrega kırdığına göre) 50 mı/saatten az olmamak üzere 2 çift (Primer + Sekonder) 90'lık konkasör, 2 adet (Asgari 250 cfm. İlk) 
Kompresör, 1 adet (konkasör grubunu çalıştıracak kapasitede) Asgari 160 KW. A. lık jeneratör, 1 adet 1 1/2 yd 3 lük paletli ve 1 adet 
1 1/2 yd 3 lük lastik tekerlekli yükleyici, asgari 8 adet damperli kamyon, 1 adet (0.800 - 2,400 ma/m İlk) figüre tanzim makinası ve 
bu işlerin yapılması için lüzumlu yardımcı araç ve gereçler. Bildirideki araçların kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerini veya 
araç gereç makinaların kiralanacağına dair noterlikçe 1983 yılında tanzim edilmiş kira sözleşmeleri ile kiraya verenin makinalarının 
kendisine ait olduğunu teşvik eden belgeler (1983 yılı İçin geçerli) Envanter ve bilançosu ile demirbaş ve amortisman kayıtlanma bil
diriye eklenmesi, b) Mali durum bildirisini, c) Banka mektubunu, d) Teknik personel bildirisini, e) Taahhüt bildirisini (Müteahhidin 
son iki yıl içindeki yaptığı işleri gösterir bir liste bildiriye eklenecektir.) f) İsteklilerin noter lastikli gerçek tek kişi olması halinde 
İmza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, g) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair alt olduğu şantiye (Kontrol) veya en 
yakın Şube Şefi tarafından paraf edilmiş Bölge Müdürlüğünce onanmış bir belgeyi, h) Vekaleten katılacakların vekaletname ve imza 
sirkülerini, 1) Elli liralık damga pulu ile bir adet fotoğraflarım eksiksiz olarak ekliyerek yeterlik belgeleri almaları lazımdır. (Her İş 
İçin dilekçelerine ayrı ayrı belgeler eklenecektir.) (a, b, d, ve e'de) yazılı belgelerin müteahhidin kendisi tarafından imzalanması ge
reklidir. Vekaleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

4 — 2) Eksiltme şartnamesinde esaslara uygun olarak, kanuni ikametgaha, noterlikçe onanmış imza sirkülerini ya da şirket sir
külerini 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk İlan 8/11/1983 tarihinden sonra alınmış hali 
faaliyet belgesini, Bölge Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesini, usulüne uygun olarak aşağıda yazılı işler için hizasında göste
rilen miktarlarda geçici teminat vermeleri gereklidir. (Teminat mektup olarak veriliyorsa bu mektupların süresiz ya da son baş
vurma gününden başlayu-ak en az Uç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297 -15/1723 sayılı genelgesine uygun 
olması), 

5 — İsteklilerin hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltme günleri eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mu
kabili İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri, telgraf İle müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 
Sıra Keş. Bed. Geç. Tem. Eksiltmenin Belge müra-
No. Eksiltmeye konulan iş U r a Kr. Lira Kr. Tarihi Saati eaat son günü 

Bursa - Yalova yolu (32 + 800 - 25 + 000) km. arası için. 
yaptırılacak ocak taşından konkasör]e karılmış alttemel 182.110.581,— 5,463.317,-
ve temel malzemesi temini ile nakli 
Çanakkale - Çan (Çan kömür havzası varyantı) yolu te- 116.137.000,55 3.484.110, 
mel malzemesi ve asfalt mıcırı ihzar nakil ve flgflresi İşi 

24/11/1983 
Perşembe 
25/11/1983 
Cuma 

11.00 18/11/1983 Cuma 

11.00 18/11/1983 Cuma 

17190 / 1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdür
lüğü Urfa YSE 18. Bölge Müdürlüğünden: 

Urfa, YSE 18. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde olup; l'nci maddede ge
rekli tafsilatı yazılı bulunan Gr. köyleri içmesuyu inşaatları «6200» sayılı Kanunun 
34. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara göre kapalı zarf usulü ile müteahhi
din nam ve hesabına ihale edilecektir. 

1. Keşif Bed. Muv. Tem. Son Mür. ihale İhale 
Işın Adı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Tarihi Saati 

1. Adıyaman - Gölbaşı -
Erkenek Gr. 1. Ks. iç
mesuyu Inş. 100.000.000— 3.013.750,— 22/11/1983 25/11/1983 11.00 

2. Adıyaman - Gölbaşı -
Erkenek Gr. 2. Ks. İç
mesuyu Inş. 130.000.000.— 3.913.750.— 22/11/1983 25/11/1983 16.00 

1 — İhale Urfa YSE 18. Bölge Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan İhale 
Komisyonunca yapılacaktır. 

2 — Bu işlerde Bakanlar Kurulunun 8/2574 sayılı Kararname hükümleri uy
gulanacaktır. 

3 — Eksiltme şartlan ve ekleri Bölge Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak gö
rülebilir. 

4 — Fiyatlar 1983 yılı birim fiyatlan üzerinden hafriyatlarda tek fiyat (Pa
çal Fiat) olarak tatbik edilecektir. 

5 — Her işin geçici teminat miktarlan hizalarında gösterilmiştir. Alınacak 
banka teminat mektuplan (Limit) dahili olacaktır. 

6 — İsteklilerin en geç 22/11/1963 Salı günü mesai bitimine kadar Bölge Mü
dürlüğüne müracaatları, müracaat dilekçelerine; 

a) İşin keşif bedeli kadar benzeri bir içmesuyu inşaatını ikmal edip geçici 
kabulünü yaptırdığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (B) grubu mü
teahhitlik karnelerinin aslı, 

b) Teknik personel beyannamelerini, iş yeri görme belgesini (Adıyaman İl 
YSE Müdürlüğünden), 

c) Mali durum bildirgelerini, Banka Referans mektuplarını, 
d) Makina ve teçhizatlarından, l adet ekskavatör ile 2 adet kompresör, 2 

adet kaynak makinasının bizzat kendisine ait olduğunu kanıtlayan faturasının ib
razı aynca, diğer makina ve teçhizatlarından da kendisine ait olduğunu tevsik eden 
belgelerini ve kiralanacak şahıs veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname 
ve araçlan kiralayana ait olduğunu tevsik eden belgelerini, 

e) Taahhüdü altındaki işleri gösteren taahhüt beyannamelerini, 
f) 1983 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikalarının aslını eklemeleri 

gerekmektedir. Aynca, istekli şirket ise; İdare Merkezinin bulunduğu Ticaret Oda
sından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile, kayıtlı ve halen faaliyette bu
lunduğuna dair ihalenin ilanından sonra alınmış, vesika ile şirketin sirküleri ve şir
ket namına teklifte bulunan kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir tasdik
li vekaletname (Hususi tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

7 — İstekliler yeterlik belgesini alıp, alamadıklarını 24/11/1983 tarihinden 
itibaren Bölge Müdürlüğüne müracaatla öğrenebilecekler. 

8 — isteklilerin her iş için ayn ayn müracaat etmeleri, 
9 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden l saat evveline kadar İhale 

Komisyonuna makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır. 
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 
İlân olunur. 17194/2-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

25 K A L E M RULMAN SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 25 kalem RULMAN Sözleşme örneği ve Eksilt

me Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacak
tır. 

2 — Eksiltmesi 23/11/1983 Tarih Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

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

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz aduıa 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 ihale etmekte tamamen serbest
tir. 17179 /1-1 

M. S. B. Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda keşif bedelleri; geçici teminatları, ihale gün ve saatları yazılı işlerin 
ihalesi 2490 sayılı Kanunun '31 nci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
Dosyalar çalışma saatlarında Komisyonda, İstanbul ve İzmir Levazım Amirliklerinde 
görülebilir. Taliplüerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları tek
lif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Bşk. lığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Taliplilerin 
en geç aşağıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar şartnamesinde göste
rilen daireye müracaatla yeterlik belgesi alması şarttır. 

Keşif Bed. Geç. Tem. İ h a l e 
İhalenin cinsi Lira Lira Günü Saati Son Mürac. 

1. Eskişehir Subay Orduevi 
Büyük onarım inşaatı 69.125.648 2.074.000 30/11/1983 15.30 22/11/1983 

2. Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Alayı 50 Üniteli Alarm İskan 
tesisi inşaatı 250.000.000 7.500.000 30/11/1983 16.30 22/11/1983 

17183 /1-1 

İstanbul Jandarma İkmal Merkezi K. lığı 2 No. Iu SatınaJma Komisyon Baş
kanlığından : 

Jandarma Birlikleri ihtiyacı için 42.500 adet kılıflı alüminyum matra 2490 sa
yılı Kanunun 31 nci maddesine göre kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. Tamamı 
bir istekliye ihale edilecek malın muhammen bedeli 27.189.375 lira, geçici teminatı 
815.682,— liradır. Eksiltme 21 Kasım 1983 Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul/ 
Balmumcu J . İkmal Merkezi K. lığı 2 No. iu Satmalına Komisyon Başkanlığı ihale 
salonunda yapılacaktır. Bu işe ait evsaf ve şartname İstanbul, Ankara, İzmir J . Sat. 
Al. Kom. Bşk. lıklaruıda görülebilir, isteklilerin geçici teminatlarıyla, kanunen iste
nilen belgeleri ve teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir saat önce komisyonu
muza vermeleri şarttır. Her türlü gecikmeler kabul edilmez. 17184 /1-4 
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Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzca; 
— 430.000 tona kadar Kalsiyum Amonyum Nitrat, 
— 100.000 tona kadar Amonyum Sülfat, 
— 65.000 tona kadar Potasyum Sülfat, 

gübresi mubayaa edilecektir. 
Son teklif verme müddeti 24 Kasım 1983 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 

olup, bu işe ait ticari ve teknik şartnameler Genel Müdürlüğümüz ile istanbul ve 
İzmir Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna 
tabii olmadığından ihalenin tamamını veya bir kısmım iptal edip etmemekte ve 
dilediğine dilediği miktar ve fiattan sipariş vermekte tamamen serbesttir. 

İlgililere duyurulur. 17192/2-1 

Atatürk üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Komisyonu Başkan
lığından : 

FAKÜLTEMİZİN KLİNİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILACAK 
AŞAĞIDA BELİRTİLEN MALZEMELER SATTNALINACAKTIR. 

C i n s i Miktarı 
B. Fiyatı 

Lira 
Tutarı 
Lira 

1. Reflektör (Dental) 8 Adet 300.000 2.400.000 
2. Röntgen (Dental Perlapikal) 1 800.000 800.000 
3. Slip Coint 10 25.000 250.000 
4. Alçıkesme motoru (Büyük boy) 3 50.000 150.000 
5. Döküm Santrifüjü (Altın dökümü için) 2 25.000 50.000 
6. Aeratör başlığı (Siemens ünitler için) 12 80.000 960.000 
7. Siprey başlığı (Siemens ünitler için) 20 » 15.000 300.000 
8. Impression PASTE 100 Kutu 3.300 330.000 
9. Vita K + B (Komple) 1 350.000 350.000 

10. Vita K + B 93 K (Komple) 4 » 50.000 200.000 
11. Stellon — C (5 renk orijinal) 10 » 11.000 110.000 
12. Periodontal set (Komple) 3 Adet 150.000 450.000 
13. Aspiratör (Tek şişe 3 Lt.) 1 140.000 140.000 
14. WKOCHER EKARTORLt 6 10.300 61.800 
15. WKOCHER PENSİ 2 » 10.300 20:600 
16. SM1DELDORPL 1 > 11.500 11.500 
17. EOMVEGESER EKARTÖR 2 » 15.800 31.600 
18. LUNATSCHEKS Dissektör 10 2.750 27.500 
19. GOBVEGESERH 2 » 9.200 18.400 
20. KİLLİ A N ASP. UCU 2 3.750 7.500 
21. ROVİHN 2 44.000 88.000 
22. Cottlesh walshans 1 » 30.000 30.000 
23. SBOVMANS STİLE 20 » 4.500 90.000 

6.876.900 
a) İşin tahmini bedeli 6.876.900,— lira civarındadır, 
b) Konu ile ilgili İdare ve teknik şartname bedelsiz olarak Fakültemiz Sa

tınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 
c) İhale 18/11/1983 tarihinde saat 14.30'da Fakültemizde Satınalma Komis

yonu huzurunda yapılacaktır. 
d) İhale kapalı zarf usulü ile olacaktır. 
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e) Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3 ü oranındadır. 
f) İhaleye iştirak edeceklerin 1983 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi ile teklif 

mektuplarım son müracaat tarihi olan 18/11/1983 günü saat 12.00'ye kadar Fakülte
miz Satınalma Komisyonuna teslim edebilirler. 

h) Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
h) Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve dilediğine yapmakta serbesttir. 17193 / 2-1 • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden .-

1 — İthalatı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda yazılı makina teklif isteme 
usulü ile satın alınacaktır. 

Dosya No: 83-801-13, Konusu: l Adet Tambur Karıştıricılı Yeniden işleme 
Plenti, Son Teklif Verme Tarihi: 23/12/1983, ihale Tarihi: 26/12/1983, Şartname Be
deli : 1.500.— TL. 

2 — ihaleye yalnız «International Bank for Reconstruction and Development 
ve International Development Association* a üye ülkelerden ve İsviçre ve Taiwan'dan 
teklif verilebilir. 

3 — ödeme «Koşullu ödeme Vaadi Anlaşması» yöntemine göre açtırılacak 
akreditifle yaptırılacaktır. 

4 — Teklifler belirtilen günde saat 17.30'a kadar Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş 
veya gelmiş olacaktır. 

5 — Teklifler belirtilen günde saat 10.00'da açılacaktır. 
6 — İhale Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe 

Ankara (A Blok 7. Kat 710 numaralı odada) toplanacak Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler şartnameleri dosya numarası ve hangi firmadan teklif geti
receklerini sarih adresleri ile belirttikleri antetli bir kağıda yazılmış dilekçeleri ile 
aynı adresten 708 numaralı odadan temin edebileceklerdir. Posta ile şartname gön-
derilmez. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler, telgraf veya teleksle yapılacak teklifler ka
bul edilmez. 

8 — idaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 17195/3-1 • 
TCDD Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve İhale 

Komisyonu Başkanlığından: 

KRAPO KESTİRİLECEKTİR 
1 — Müessesemizce verilecek hazır malzemeden 6.000.000 adet krapo şartna

meleri dahilinde kapalı zarf yöntemi ile delinmek suretiyle kestirilecektir. 
2 — İhale 1/12/1983 günü saat 14.00'de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve 

İhale Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — İhaleye girebilmek için, teklif edilen tutar bedelin % 2,5'u geçici temi

nat alınacaktır. 
4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdür-

lüğü'ne gelmig veya elden verilmig olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte 
tamamen serbesttir. 17191 / ı-ı 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Denizli ili, Denizli - Çardak (Kaklık -
Çardak arası) Km. : 1+423 1 - 21+100 kesiminde yaptırılacak «tesviye kazısı, san'at 

33+ 038 G 
yapısı, üst yapı vs.» işleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 206.789.303,48 TL, dir. 
3 — Eksiltme : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca 25/11/1983 

tarihine raslayan cuma günü saat 11.30'da yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait eksUtme şartname hergün mesai saatleri dahilinde Karayolları 

2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebilir. 
5 — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN : 
Son müracaat tarihi olan 17/11/1983 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar 

(17.00) bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne müracaatla aşağıda yazılı 
belgelerin noksansız eklenmesi lâzımdır. 

A . Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan en-
az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslım veya yeterlilik belgesi ko
misyonu başkanınca tastik ettirilmiş örneğini, 

B. Yapı araçları bildirisini ( inşaat makinalarının müteahhide ait olması, bu 
makinaların kendisine ait olduğunu belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan 
amortisman defterlerinin Noter'likçe onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorun
ludur. Bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bil
diride gösterilecektir. 

C. Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mali durum bildirisini, 
D. Teknik personel beyannamesini (karnesinin devrine muvafakat veren kar

ne sahibi ile teknik personelin son 3 yıl İçinde çalıştıkları yerler hakkındak- bilgiler 
bildiriye eklenecektir. 

E. Taahhüt beyannamesini, son beş yıl içinde geçici kabulünü yaptırdığı ve 
halen devam etmekte olan işlerin listesini bildiriye ekleyecektir. 

F. İşyerini görüp incelediğine dair, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Denizli 
Şube Şefliğinden alacağı tastikli işyeri görme belgesini, 

G. Gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şir
ket sirkülerini (Noter'den tastikli) 

H. Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu (yuka
rıda B-C-D-E'de belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması lâzım
dır. Bunlar vekâleten İmza edilmiş olursa kabul edilmez.) 

6 — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN : 
A . 6.203.680,— TL. geçici teminatını (teminat mektup olarak veriliyorsa, bu 

mektupların süresiz, ya da son başvurma gününden başlayarak enaz üç ay süreli ve 
Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297/15-1723 sayılı genelgesine uygun olması) 

B. Gerçek tek kişi olması halinde 1983 yılı Ticaret veya Sanayi Odası belgesi
ni, 

C. Şirket olması halinde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya sair resmi bir ma
kamdan, bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış şirketin sicile kayıtlı ve ha
len faaliyette bulunduğuna dair belgeyi, 

D. Yeterlilik belgesini. 
E. Gerçek tek kişi veya şirket adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına 

teklifte bulunacak kimselerin, isteklinin vekili olduğu belirtir Noter'den tastikli vekâ
letnameyi teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
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7 — İstekliler eksiltme şartnamesindeki esaslara uygun olarak hazırlayacakla
rı teklif mektuplarını 25/11/1983 Cuma günü saat 10.30'a kadar makbuz karalığında 
İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereklidir. 

Telgrafla müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. İlgilenenlere duyu
rulur. 17175/1-1 • 

Adana Valiliğinden : 

Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Adana Pozantı 20 Daireli Polis Lojmanı İnşaat işi 2490 sayılı Kanun hü

kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli (92.631.842,—) liradır. 
3 — Eksiltme Adana Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda 25/11/1983 

(Cuma) günü saat: (11.00) de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Adana Bayındırlık Müdürlüğünde gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Adana Valiliği Bayındırlık Müdürlüğü namına (2.778.955,—) TL. geçici 

teminatım, 
B) 1983 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesi ile eki 

özel şartnamede belirtilen ve yapı tesis onarım işleri ihalelerine katılma yönetmenliğine 
göre hazırlanmış olan Yapı Araçları Bildirisi, Sermaye ve kredi imkanlarım açıkla
yan Mali Durum Bildirisi, Teknik Personel Bildirisi, Taahhüt Bildirisi ve en az işin 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerine gösterir Bayındırlık Bakanlığın
dan almış oldukları (B) grubu Müteahhitlik Karnesi Asimi ibraz suretiyle Adana Ba
yındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye Girme Belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 25/11/1983 (Cuma) günü saat: (10.00) a 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/11/1983 
(Cuma) günü mesai saati sonudur. 

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

ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilan olunur. 17180 /1-1 • 
Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz İhtiyacı 20 kalem İplik maklnaları, 4 kalem terbiye m akma
ları, 18 kalem saurer dokuma tezgâhları ve 37 kalem Domier dokuma tezgahları yedek 
parçalan kapalı teklif almak suretiyle mubayaa edilecektir. 

2 — Bu işe ait geçici teminat maktuen 300.000,— TL. olup, kat'i teminat tek
lif fiyatı üzerinden ihale bedelinin % 10'udur. Her iki teminatta nakit, banka teminat 
mektubu veya Devlet Tahvili olabilir. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatları ile birlikte engeç 23/11/ 
1983 günü saat 16.00'ya kadar tekliflerini Müessesemize tevdi etmeleri gerekir. 

4 — İmal edilecek yedek parçaların numuneleri Müessesemizde görülebilir. 
5 — Bu işle ilgili şartname ve teknik bilgi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğün

den temin edilebilir. 
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmadığın

dan İşi verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
15791/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Denizli İli : Denizli - Acıpayam 13. Bölge 
hududu yolunun Km. 0 + 000—114-646 G -24 + 000 kesiminde yaptırılacak «tesviye 

10 + 584 t 
kazısı, san'at yapısı ve üst yapı vs.» işleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 655.254.247 — TL. dir. 
3 — Eksiltme; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca 24/11/1983 

tarihine raslayan Perşeme günü saat 11.30'da yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi hergün mesai saatleri dahilinde Karayolları 

2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebilir. 

5 — YETERLİLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN : 
Son müracaat tarihi olan 17/11/1983 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar 

(17.00) bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne müracaatla aşağıda yazılı 
belgelerin noksansız eklenmesi lâzımdır. 

A. Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dclmamış (A) grubundan 
enaz işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını veya yeterlilik belgesi ko
misyonu başkanınca tastik ettirilmiş örneğini, 

B. Yapı araçları bildirisini (inşaat makinalarmın müteahhide ait olması, bu 
makinaların kendisine ait olduğunu belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan 
amortisman defterlerinin Noter'likçe onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorun
ludur. Bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bil
diride gösterilecektir. 

C. Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini, 
D. Teknik personel beyannamesini (karnesinin devrine muvafakat veren kar

ne sahibi ile teknik personelin son 3 yıl içinde çalıştıkları yerler hakkındaki bilgiler 
bildiriye eklenecektir. 

E . Taahhüt beyannamesini, son beş yıl içinde geçici kabulünü yaptırdığı ve 
halen devam etmekte olan İşlerin listesini bildiriye ekleyecektir. 

F. İşyerini görüp incelediğine dair, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Denizli 
Şube Şefliğinden alacağı tastikli işyeri görme belgesini. 

G. Gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şir
ket sirkülerini (Noter*den tastikli). 

H. Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu (yuka
rıda B-C-D-E'de belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından İmzalanması lazım
dır. Bunlar vekâleten imza edilmiş olursa kabul edilmez.) 

6 — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN : 
A. 19.657.627,— TL. geçici teminatını (teminat mektup olarak veriliyorsa, bu 

mektupların süresiz, ya da son başvurma gününden başlayarak enaz üç ay süreli ve 
Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297/15-1723 sayılı genelgesine uygun olması) 

B. Gerçek tek kişi olması halinde 1983 yılı Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C. Şirket olması halinde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya sair resmi bir makam
dan, bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış şirketin sicile kayıtlı ve halen 
faaliyette bulunduğuna dair belgeyi, 

D. Yeterlilik belgesini. 
E. Gerçek tek kişi veya şirket adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına 

teklifte bulunacak kimselerin, isteklinin vekili olduğunu belirtir Noter'den tastikli 
vekâletnameyi teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
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7 — İstekliler eksiltme gartrıamesindeki esaslara uygun olarak hazırlayacaklar» 
teklif mektuplarım 24/11/1983 Perşembe günü saat 10.30'a kadar makbuz karşılığın
da İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereklidir. 

Telgrafla müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez. 
İlgilenenlere duyurulur. 

17174 /1-1 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Kalorifer Kazanları bakım ve 
onarım işi 2490 sayılı Yasanın 31. nci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Bu işin 1. nci keşif bedeli 5.100.000— T U (Beşmilyon yüzbin lira) dır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediyesi Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığında 

25/11/1983 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kapalı zarf usulü eksiltme şartna

mesinin 5. nci maddesi ile; 
a) 150.000,— TL. (Yüzelli üçbin lira) geçici teminatım, 
b) 1983 Yılı Ticaret Odası Belgesini, 
c - c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
c - 1. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli ka

dar (H) gurubundan müteahhitlik karnesi, 
c - 2. Teknik personel, makina, teçhizat ve taahhüt beyannamesini, 
c - 3. Sermaye ve kredi imkanlarım bildirir mali durum bildirisi ile 500.000 

(Beşyüzbin) lik (Nakit ve Serbest mevduat toplamı) Banka referans mektubunu ib
raz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik bel
gesini zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — istekliler teklif mektuplarım 25/11/1983 Cuma günü saat 14.00'c kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Bu işe ait keşif ve şartnameler; Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
Yapı Şubesinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

7 — Yeterlik Belgesi için son müracaat 23/11/1983 Çarşamba günü saat 17.00' 
ye kadar Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
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Adapazarı Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Askeri ihtiyaç için 2 grup malzeme 1601 sayılı kanunla satm alınacaktır. 
Eksiltmesi 24 Kasım 1983 günü saat 10.30 da Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankara - İstanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir, 
tsteklilerin ihale gün ve saatinden Komisyonumuzda bulunmaları ilân olunur. Temi
nat Banka mektubu olarak verilmek istenirse süresiz ve limitlerinin belirtilmesi şarttır. 

Grup 
No. C i n s i 

I Ana motor biyel kolu 
n Tekerlek kol rulmanı iç bileziği 

Tutarı Kati teminat 
Miktarı Lira Lira 

2000 Adet 70.000.000 4.200.000 
3000 Adet 27.000.000 1.620.000 

97.000.000 5.820.000 
17188 /1-1 
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Antalya T S E 4. Bölge Müdürlüğünden : 

Antalya T S E . 4. Bölge Müdürlüğü hudutları İğinde bulunan aşağıda adları ya
zılı içmesuyu inşaatları 6200 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince tatbik cdilecek-
esaslardan kapalı zarf usulü eksiltme ile ihale edilecektir. 

Keşef Geçici Son 
Sıra bedeli teminat müracaat İ h a l e 
No. işin cinsi T l * TL. tarihi tarihi ve saati 

1. Antalya-Alanya-Ishaklı 14.750.000 456.250 14/11/1983 22/11/198316.00 
2. Antalya - Korkuteli - Köseler. 

Müteahhit nam ve hesabına) 3.000.000 103.750 14/11/1983 22/11/1983 10.00 
3. Burdur-Bueak- Atilla Man. 3.700.000 124.750 14/11/1983 22/11/198313.30 

4. İhale : T S E 4. Bölge Müdürlüğü içmesulan Şefliğinde toplanacak ihale ko
misyonunca yapılacaktır, 

5. 1, 2 ve 3. sırada belirtilen içmesuyu inşaatlarında Bakanlar Kurulunun 
8/2574 sayılı kararnamesi gereğince değişken birim fiyat ugyulanacaktır. 

6. İsteklilerin yukarıda belirtilen son müracaat mesai saati sonuna kadar 
(17.30) bir dilekçe ile müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. 
İştirak belgesi 18/11/1983 tarihinden itibaren verilecektir. 

7. İhaleye İştirak edecekler dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekliyeceklerdir. 
a) 1983 yılına alt Ticaret Odası belgesi, ihaleye girecek şirketse, Şirketin bu

lunduğu şehirdeki Ticaret odasından halen faaliyette bulunduğuna dair ilân tarihinden 
sonra almmış tasdikli belge ile şirketin sirküleri ve şirketin vekili olduklarına dair 
noterden tasdikli vekaletname 

b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Makina Teçhizat beyannamesi, Makinaların faturası veya işin adına kira

landığına dair noter senedi. 
d) Eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ile 

mali durum bildirgesi. 
t) Taahhüdü altındaki işlerin beyannamesi, başlangıç ve bitiş tarihleri, keşif 

bedelleri ve yapılmış iş tutarı. Bitirdikleri İçmesuyu inşaatlarının adreslerini bildiren 
çeklerdir. 

g) (c) grubu müteahhitliklik karnesi veya Ocak 1983 tarihinden sonraki ta
rihte noterden tasdik edilmiş sureti. 

8. Teknik Personel beyannamesi, makina teçhizat beyannamesi ile Noter ve
kaletnamelerinin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. 

9. İhale dosyaları Antalya T S E 4. Bölge Müdürlüğünde bedelsiz olarak görü
lebilir. 

10. İştirak belgesi alan yüklenicilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir 
saat önce ihale komisyonuna vermeleri şarttır. 

11. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edil
mez. 17176 /1-1 

Sümerbank Deri ve ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

1 — Kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Hamderilerin tasnif ve bakım işleri 
yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait Şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
S — Kapalı tekliflerin 21/11/1983 günü saat 16.30'a kadar müessesemiz ha

berleşme servisine verilmesi şarttır. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta serbesttir. 17177 /1-1 
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Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

6 Kalem Elektrik Motoru Kollektör Kömürü Satın Alınacaktır 
1 — Bu işe ait idari şartname İstanbul'a Beşiktaş Soğuk Depo Müdürlüğümüz

den, Ankara'da Genel Müdürlük İkmal Dairesi Başkanlığından bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

2 — üzerinde «Kollektör kömürü teklifidir» İbaresi yazılacak teklif mektup
ları en geç 23/11/1983 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Tazı İğleri Şefliğine 
verilecektir. 

3 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihalenin tamamını veya bir 

kısmım yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
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Çeşitli ilânlar 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrlmenkullere ait 71600/B Nolu 
plan Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 

Ada No : Parsel No : 

Kadastro 2098 14, 15, 16, 17, 18, 22' 
Kadastro 2107 5 
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Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden : 

% 20 faizli 1961 yılı Bankamız tahvillerinin 1/11/1983 tarihinde noter huzurun
da yapılan 22. itfaya tabi tutulanlarının kupür ve numaraları aşağıda gösterilmiştir. 

(1000 Lik Kupür) (5000 Lik Kupür) (5000 Lik Kupür) 
Numara Devamı Devamı 

15477-15546 25896-26031 27033-27034 
(5.000 Lik Kupür) 26037-26050 27043-27044 

Numara 26061-26086 27046-27047 
26097-26100 27089 

21380 26106-26110 27109-27112 
21886-21900 26769-26770 27117 

22896 26816-26817 27134-27135 
23745-23748 26867-26868 27226 
24016-24100 26909 27234-27235 
24301-24350 26911 27370-27371 
24366-24400 26914 27384-27385 
24442-24491 26934 27387-27390 
24511-24610 26936-26938 27396-27400 
24621-24700 26965 
24891-24935 26969-26971 
24951-25105 27022-27024 

17173 / 1-1 
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Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden: 

Resmi Gazete'de 1/11/1981 ile 30/9/1982 tarihleri arasında yayınlanan 
Mevzuatın Resmî Gazete tarih ve sayısı ile Düstur Tertip ve Cilt'ini belirten 
fihrist satışa çıkarılmıştır. İsteyenler 500 TL. karşılığı «Resmî Gaaete 1982 
fihristini» Resmî Gazete satış yerlerinden temin edebilirler. 

Başbakanlık 1982 yılına ait dış genelgeleri Matbaamızın Resmi Gazete 
dağıtım yerlerinde satışa sunulmuştur. 

Resmî Gazete Fihr is t i 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

2941 Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu 
2942 Kamulaştırma Kanunu 

1 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Milletlerarası Andlaşma 

83/7147 Avrupa Konseyi İskan Fonu ile T. C. Hükümeti Arasında 
Kredi Anlaşması Onay Kararı 21 

Bakanlar Kurulu Kararları 

83/7232 T. M. O.'ne Yemlik Arpa ithal Etme Yetkisi Verilmesi Kararı 28 
83/7231 işçi Kredi Bankası T. A. Ş. Bankacılık işlemleri Yapma Yet

kisinin Kaldırılması Kararı 29 
83/7103 Madencilik işkolunda Teşmil Kararı 30 

Atama Kararlan 

— Devlet (D.I.E. ve T.B.T.A.K.), Dışişleri, Milli Savunma, Bayındırlık 
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 39 

• 

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 42 

— İlânlar 43 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


