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rük Bakanlığınca tesbit edilecek esas ve usuller dahilinde hak sahiplerine (Her ne 
suretle olursa olsun kendilerine veya kanuni mirasçılarına evvelce iade edilmemiş 
olanlar hariç) nakden iadesi; 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun 2771 sayılı 
Kanunla değiştirilen Geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17/1/1984 
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Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 

Başbakan 

I K. ERDEM 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 

Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜHK 

Millî Savunma Bakanı 

K. OKSAY 

Devlet Bakanı 

i. ÖZDAĞIAR 

Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 

İçişler! Bakanı 

A. M. YILMAZ 

Devlet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 

Devlet Bakanı 

A, M. YILMAZ 

Dışişleri Bakanı V. 

S. N. TÜREL 

Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 

Adalet Bakanı 

V. ARIKAN 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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M. V DİNÇERIER i. S. GİRAY M. AYDIN 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakan. Sağlık VE Sosyal Yardım B a k a n ı 

V. ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ 

Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇIOĞLU 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

Yönetmelikler 
Kültür ve Turizm Bakanlığından : 

Define Arama Yönetmeliği 
AMAÇ : 
Madde t — Bu Yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esas
ları belirlemektedir. 

KAPSAM : 
Madde 2 — Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define ara

yıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden ara
yıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar. 

DAYANAK: 
Madde 3 — Bu yönetmelik 2863 sayılı Kanun'un 6 ve 50 nci maddeleriyle. 

Medeni Kanunun 696 ve 697 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. 

KISALTMALAR : 
Madde 4 — Bu yönetmelikte geçen : 
«Bakanlık»; Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
«Müze»; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri, 
İfade eder. 

MÜRACAAT: 
Madde 5 — Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı oldu

ğu mülkî amire bir dilekçe ile müracaat ederler. 
Madde 6 — Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak 

yerin il, üçe, bucak, köy, mahalle,- sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca, bu yerin 
akili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait 
bulunduğu açıklanır. 

Madde 7 — Müracaat Dilekçesine : 
a) Define aranacak sahanın, yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayın

dırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi, 
b) Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve 

çap numarasını belirten vaziyet plânı, 
c) Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotog

rafían, 
dl Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli mu-

vafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, 
eklenir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: Z 



27 Ocak 1934 — Sayı : 18294 RESMİ GAZETE Sayfa : 3 
Madde 8 — Define aranacak yer 100 m2 yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğ

raflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir. 
Madde 9 — Mülkî amir, defino aranacak yerin 2863 sayılı Kanun'un -3 ncı 

maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar 
içinde olup olmadığını, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığını, en 
yakın müze müdürlüğüne tespit ettirir. 

Madde 10 — Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdirde de
fine arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız 
en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre 
içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay 
daha uzatılabilir. 

Madde 11 — Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görev
lendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlık
larının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır. 

DİĞER HÜKÜMLER : 
Madde 12 — Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı 

ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıkları 
Temsilci lerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden 
yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu gi
derleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin % 50'sini geçmemek 
şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir. 

Madde 13 — Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin 
eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların 
talimini tutan ilgili muze müdürlüğünce tespit edilir. 

Madde 14 — Define arama yerini incelemeye gidecek Müze ihtisas elema
nının harcırahı önceden, 12. ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama 
başlamadan önce arayıcı tarafından bir devkt bankasına müze müdürlüğü adına 
j Atırılır. 

Müze Müdürü aramadan önce görevlilere avans öder. 
Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlılen verecekleri hakediş belge

lerine'göre kesin hesap yapılır. Artan para arayıcıya iade edilir. 
Madde 15 — Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanak

larla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek 
nihai tutanak Bakanlığa gönderilir. 

Madde 18 — Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce dur 
durulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. 

Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama 
derhal durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir. 

Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiç bir hak iddia ede
mez. 

Madde 17 — Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek 
en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür 
ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim 
edilir. 

Madde 18 — Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe 
olarak değeri tespit tdilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa % 50'si arayı
cıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa % 40'ı arayıcıya, % 10'u ise 
mülk sahibine verilir. 
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KALDIRILAN HÜKÜMLER : 
Madde 19 — 14 Eylül 1973 gün ve 14655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

«Define Araştırılması ile ilgili Yönetmelik» yürürlükten kaldırılmıştır. 
YÜRÜRLÜK : 
Madde 20 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
YÜRÜTME: 
Madde 21 — Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakam ve Maliye ve Gümrük 

Bakanı yürütür. 

Ege Üniversitesinden: 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

KAPSAM: 
Madde 1 — Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış olan Tıp Fakültesi Hasta

ne?' ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
AMAÇ: 
Madde 2 — Muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayak

tan veya yatırılarak tedavisi, sağlık hizmetleri ile ilgili tüm alanlarda öğretim, araş
tırma ve uygulama yapmak, her düzeyde yetküi tıp ve sağlık personeli yetiştirmek 
üzp""e Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile, gerek doğrudan Rektörlüğe bağlı ve gerekse 
Tıp Fakültesine bağlı Okul ve Yüksekokullar, Enstitüler ve diğer ilgili kurumlarla iş
birliği yaparak sağlık hizmetinin tam, kaliteli ve verimli düzeyde verilmesini ve en 
mükemmel tıbbi eğitim amacını güder. 

ORGANLAR ve GÖREVLERİ 
Madde 3 — Hastanenin (Merkezin) organları şunlardır. 
a) Hastane Danışma Kurulu, 
b) Hastane Yönetim Kurulu, 
c) Hastane Başhekimi. 
Madde 4 — Hastane Danışma Kurulu; Fakülte Dekanının başkanlığında, 

Başhekim Başhekim Yardımcıları, Fakülte Kurulu Üyeleri, Hemşirelik Yüksekokulu 
Müdürü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdüründen oluşur. Hastane Danışma Ku
rulu, her öğretim yılının başladığı tarihten sonraki ve bitiminden sonraki 10 gün 
içinde toplanır. Danışma Kurulu, amaçtaki ilkelere uygun istişari mahiyette karar
lar alır. 

Madde 5 — Hastane Yönetim Kurulu : Hastane Başhekimi başkanlığında, 
bir önceki Başhekim Başhekim Yardımcıları, Tıp Fakültesinin Klinik Bilimler 
Bölüm Başkanları, Üniversite Genel Sekreterinden oluşur. 

Hastane Yönetim Kurulu, Hastaneler ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin ve 
Hastane Danışma Kurulunun alacağı istişari kararların ışığında Hastanenin yöne
timi için gerekli bütün kararlan alır. Hastanenin yönetiminde Başhekime yardım 
eder. Kanun ve Yönetmeliklerin verdiği diğer işleri yapar. Hastanede faaliyette 
bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin ve kurulan yeni üni
telerin rasyonel çalışması için yerleşimini yapar. Hastane Yönetim Kurulu ayda en 
az bir defa toplanır. Başhekimin veya en az iki üyenin gündemi belirten yazılı 
başvurusu ile de iki gün içinde olağan üstü toplantı yapabilir. Kararlar üye tam 
sayısının çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyesi olan bölüm başkanları bu-
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lunmadığı: takdirde yardimcıları yoksa vek i l l e r i toplantıya katılabilir. Hastane Yö
ne t im K u r u l u , Hastanenin 657 sayılı Kanuna tab i personel inin Disiplin K u r u l u 
o larak görev yapar. Hastanenin her türlü faal iyet in i düzenlemek üzere iç hizmet 
talimatlarını. hazırlayarak Rektörün onayına, sunar. 

Madde S — Hastane Başhekimi, Rektör tarafından Hastanede k l i n i k bil imler 
lor dallarında devamlı statüde görev yapan profesörler arasından Tıp Fakültesi 
Dekanının görüşü alınarak atanır. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten Başhekim 
yeniden atanabi l i r . Başhekim süresi dolmadan d a Rektör tarafından görevden alı
nabi l i r . 

Başhekim, kendi görev süresince, Başhekim Yardımcısı olarak görev yapa
cak devamlı statüde k l i n i k b i l imler inden b i r veya i k i öğretim üyesinin atanması 
için Rektörlüğe öneride bulunur . 

Başhekim görevi başında bulunmadığı zamanlarda yönetim k u r u l u n u n pro
fesör üyelerinden birini v ek i l bırakır. V e k i l bırakmadığı hallerde, yönetim kuru
lunun, on kıdemli profesör üyesi Başhekime vekalet eder. Göreve vekalet s aydan 
fazla sürerse yerme yen i b i r başhekim atanır. 

Hastane Başhekimi, K a n u n ve Yönetmeliklerde belirtilmiş görevleri yerine 
getir ir . Hastanede yerleşik birimlerin muayene, teşhis ve bakım hizmet ler in in dü
zenl i ve u y u m l u bir biçimde yürütülmesini sağlar. Hastaaeye bağlı i da r i , sağlık, 
teknik tüm hastane personel inin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar, hiz
met l i ler in ist ihdam, çalışma düzeni, nöbet kıyafet, d is ip l in ve başarı duruml&ncın 
değerlendirilmesini, mevzuat hükümlerine göre ter f i ler in in yapılmasını sağlar. 
Hastanenin tıbbi hizmet ler i i le i l g i l i nöbet ve çalışma düzeni hakkında Hastane 
Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra -ka ra r verir, uygulamayı denetler. 
Üniversitenin sağlık eğicimi hizmetlerine tahsis edilmiş ve özellik taşıyan hastane, 
dispanser vs diğer sağlık kuruluşlarının yönetim ve denetimi i le i l g i l i esasları tes-
bü eder. hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile b i r l ikte Rektöre bil
diri!-. Hastanenin, bütçesi ile ilgili öneriyi Hastane Yönetim K u r u l u n u n görüşünü de 
alarak Rektöre sunar. Döner Sermaye h izmet ler i ile ve ücretleri ile ilgili hususları 
yetkili merci lere sunar. 

Madde ? —• Hastane Başmüdürü : Hastanede mevcut, i da r i h i z m ; t birimîarî-
nsn başıdır B u bi r imlerdek i h izmet ler in uygun b i r şekilde yürütüimesmdefı, K a 
nun ve Yönetmelikler ışığında iç hizmet talimatlarıyla bel ir lenen hizmet ler in dü
zenli gitmesinden ve denetiminden Başhekime karşı sorumludur. 

Madde 8 - - Bu yönetmelikte ve iç hizmet talimatlarında be l i r t i lmeyen h u 
suslarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yataklı tedavi kuramları işletme 
yönetmeliği hükümleri örnek alınır. 

Madde e — B u yönetmelikte açıkça bel ir t i lmeyen hususlarda genel hüküm
ler, Yükseköğretim K u r u l u n u n i l g i l i kanun ve Yönetmelikleri doğrultusunda işlem 
yapılır. 

GECÎCÎ M A D D E L E R : 

Geçici Madde 1 — Yen i düzenleme yapılıncaya kadar hastanenin işleyişi i le 
i l g i l i eski mevzuat hükümleri aynen uygulanır. 

Geçici Madde 2 — B u yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tar ihten 
it ibaren 30 E k i m 1981 tar ih ve 17499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Ege 
Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi Hastane Yönetmeliği yürürlükten ka lkar . 

Madde 10 — B u Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tar ih inde yürürlüğe gi
rer. 

Madde 11 — B u Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z Bankası i d a r e Merkebindi,,; s 

D ö v i z Kurları. Bülteni 
S * i ı ; 1 9 o V 1 9 2 ? 0 c d k T a r i h i n d o uygulanacakt ı r . 

ABD do la r ın ın ksas Kuru ; f, 1,- = TL 296 ,39 d i . * . 

T . C . M e r k e z Bankası Şubelerince Uygu lanacak K u r l a r 

T l S a y ı l ı L i s t e (TL ül-ırak) 

Vcnzir. C i n s i g o v i z A l ı ş Döviz l -ut ı , E f e k t i f A U g E f e k t i f Sat ış 

1 ABD do l a r ı 308,95 313,2o 
365,39 

308,95 314,14 
1 A v u s t r a l y a do l a r ı 261,45 

313,2o 
365,39 2o?,38 286 ,18 

A v u s t u r y a ş i l i n i 15,61 15,«3 
111,49 

15,61 15,8? 
1 Batı Alman markı 109,95 

15,«3 
111,49 10<5,95 111,80 

1 S e l ç ıka franpı 5,38 
30,54 5 M 5,12 

30,34 
5,̂ ,7 

X Danimarka k r onu 
5,38 

30,54 30 ,76 
5,12 

30,34 30, ¿5 
1 .Fransız f rang ı 55,92 36,43 35,92 

9? ,'69 
36,5-3 

X T.oIIanda f l o r i n i 97,69 99,06 
35,92 
9? ,'69 99,33 

.1 İsveç k r onu 37,97 3ö,50 37,97 38,60 
l İ s v i ç r e f r a n g a 138,05 139,98 138,05 140,37 

200 îkalyan l i r e t i 18,07 18,3? 27,16 18.37 
!00 Japon yeni 131,97 133,82 125,37 13^,19 

Kanada d o l a r ı 2^7,85 251,32 235,46 252,02 
1 Kuvey t d inar ı 1 .049,94 1.064,63 

39,83 
997 ,^4 1.067,37 

X NOIKOÇ k r onu 39,2& 
1.064,63 

39,83 3 7 , 3 1 
'^,&<) 

39ı 9h 

1 Sterim 43^,69 44ü,78 
3 7 , 3 1 

'^,&<) 4fe,00 
1 Suud i Al 'abiEt. 'n r ı y aJ i 88,02 89,25 83,62 89,50 

C/.PKA2 KCKLAP 

1 ABİ* do l a r ı 

1 A v u s t r a l y a d o l a r ı 
1 Kuveyt d inar ı 
1 S t e r l i n 

19,7918 
2 ,S099 

57,^256 
10,l8?9 
8 ,6010 
3,1625 
8,1366 
2,2579 

.709,74 
23^,10 

1.2465 
7,8653 
3,5099 
0,91098 
3,3984 
1 ,4070 

A v u s t u r y a ş i l i n i 
Bat ı Aiman markı. 
Belç ika f r a t ^ ı 
Danimarka k r onu 
Fransız f rang ı 
H o l l a n d a i ' i o r i n i 
t u v e ; k r onu 
i s v i ç r e f rang ı 
İ t a l yan l i r e t i 
«"apoh y e n i 
Kanadı d o l a r ı 
Norveç k r o n u 
S u u d i A r a b i s t a n r i y a l i 
ABD do l a r ı 
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T.C. 
Resmî Gazete 

Kurulu* M M ; (7 Tcfrintevv*! »S») • 7 Ekim . « • 

Yargı ilânları 
istanbul (9) No. Ju Tasfiye Kuru lu Başkanlığından: 

M E N K U L , SATIŞ İLANI 
Mahkemece tasfiyesine karar verilen Banker Kaste l l i Menku l Değerler Ticaret 

A, Ş.'ne ait 1.813.500,— T L . kıymetinde masa, koltuk, yazı makinası, elektrik süpürgesi, 
para kasası v.b. muhtelif büro malzemelerinin i lk açık arttırması 29/2/1984 Çarşamba 
günü saat 15.00 • 15.15 arasında menkullerin bulunduğu Şişli Harbiye Mahallesi Cum
huriyet Caddesi E r k Apartmanı Ka t 2 No. 5 adresinde yapılacaktır. 

1 — İlk at,ık arttırmada menkullerin tekl i f değeri muhammen bedelin % 75'ni 
bulmadığı takdirde, 2. açık arttırması î/3/1984 Perşembe günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. 

'i — Satışın yapıldığı günü takito eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden 
a<jsğıda olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde i l * alıcı 
«ir sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde aynı yer ve saatte 
U r defaya mahsus olmak üzere açık artt ırma yapılacak, en çok arttıranın üzerine 
bırakılacaktır. 

3 — Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ett ikler i metoiağ kadılı
ğını pe^in olarak naki t veya banka teminat mektubu yahut Devlet Tahv i l i şeklinde 
yarırmadıkça açık arttırma talepleri ka im i edilmeyecektir. 

4 — Satışa katılmak isteyenlerin menkullerin muhammen bedelinin % 10 u 
alsbetiade aakdi teminatı »atıştan evvel Kurulumuzun T. Emlâk Kred i Bankası Bah-
;ekapı ŞubftsFiıdeki 26 no. lu hesaba yatırarak dekontunu ibraz etmeleri y.tda <KU.UJ 
ü.ras'nda nakit, Devlet Tahvi l i veya Miliı bir bankanın tanünaı mektubunu i k a z et
meleri gerekmektedir. 

5 — Satış peşin para ile yapılacak olup, bakiye satış bedelinin yatııılmasj için 
alıcıya 1 günlük mehil verilebilir. Alıcının cayması halinde yüzde 10 teminat masaya 
irat kaydedilecektir. 

6 — Bakanlıklar, K a m u İktisadi Teşebbüsleri ve diğer K a m u Kuruluşları te
minat yatırmaksızm satışa katılabilirler. 

7 — Menkul mal lara talip olanlar satışa konu malları bulundukları adreste 
gerebilirler. 

S — Menkul Malların satışı dolayısıyla herhangi bir vergi, resim, harç alın-, 
Kayacaktır, 

9 — İhtilaf halinde yetki l i Mahkeme İstanbul Asl iye 2. Ticaret Mahkemesi'di*-, 
tiaae» duyurulur. 

î 27 Ocak 1384 C U M A Sayı : 18294
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Manisa 1. İcra Memurluğundan : 

BANKER GAYR1MEN KÜLLERİNİN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI 
Dosya No : 1983/258 Talimat 
Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı; 
a) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1116 kü

tük 130 pafta 135 ada ve 72 parsel numarasında kayıtlı 385 mi miktarındaki arsanın 
tamamı mî si 3.000,— TL. hesabiyle 1.155.000,— TL. bedel mukabilinde satılıktır. 

b) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1117 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 73 parsel numarasında kayıtlı 428 mî miktarındaki arsanın 
tamamı m? si 3.000,— TL. hesabiyle 1.284.000,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

c) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kata ve tapunun 1118 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 74 parsel numarasında kayıtlı 385 mî miktarındaki arsanın 
tamamı m? si 2.500,— TL. hesabiyle 962.500,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

ç) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1119 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 75 parsel numarasında kayıtlı 388 mz miktarındaki arsanın 
tamamı mî si 2.500,— TL. hesabiyle 970.000,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

d) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1120 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 76 parsel numarasında kayıtlı 390 m* miktarındaki arsanın 
tamamı m* si 2.500,— TL. hesabiyle 975.000,—• TL. muhammen bedelle satılıktır. 

e) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1121 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 77 parsel numarasında kayıtlı 391 mî miktarındaki arsanın 
tamamı mî si 2.500,— TL. hesabiyle 977.500,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

f) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1İ22 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 78 parsel numarasında kayıtlı 390 mî miktarındaki arsanın 
tamamı m? si 2.500,— TL. hesabiyle 975.000,— TL. bedel mukabilinde satılıktır. 

g) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1123 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 79 parsel numarasında kayıtlı 390 mî miktarındaki arsanın 
tamamı mî si 2.500,— TL. hesabiyle 975.000,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

h) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1126 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 82 parsel numarasında kayıtlı 290 m* miktarındaki arsanın 
; amamı mî si 2.500,— TL. hesabiyle 725.000,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

ı) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1127 kü
tük 130 pafta. 135 ada ve 83 parsel numarasında kayıtlı 289 mî miktarındaki arsanın 
tamamı aJ si 2.500,— TL. hesabiyle 722.500,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

ı) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1128 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 84 parsel numarasında kayıtlı 293 mî miktarındaki arsanın 
tamamı m-'si 2.500̂ — TL. hesabiyle 732.500,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

j) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1131 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 87 parsel numarasında kayıtlı 358 mî miktarındaki arsanın 
tamamı mî si 2.500,— TL. hesabiyle 895.000,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

k) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1132 kü
tük 130 pafta 135 ada ve 88 parsel numarasında kayıtlı 282 mî miktarındaki arsanın 
tamamı mî si 2.500,— TL. hesabiyle 705.000,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

1) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1135 kü
tük İSO pafta 135 ada ve 91 parsel numarasında itayıtlı 419 m? miktarındaki arsanın 
tamamı mî si 3.000,— TL. hesabiyle 1.257.000,— TL. muhammen bedelle satılıktır. 

m) Manisa Tevfikiye Mahallesi Dağyolu Sokağında kain ve tapunun 1133 kü
tük 13ü pafta 235 ada ve 92 parsel numarasında kayıtlı 243 mi miktarındaki arsanın 
'ama.ni n.îsi 3.000,— TL. hesabiyle 723.000,—- TL. muhammen bedelle satılıktır. 

http://'ama.ni
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Evsafları ve Muhammen Bedelleri: 
Gayrimenkullerln tamamı arsa vasfına haiz olup, komşu parseller halindedir. 

Muhammen bedelleri yukarıda hizalarında gösterilmiştir. 
İmar Durumu : 
Satışa çıkarılan ve yukarıda parsel numaraları yazılı bulunan 15 parça gayri

menkulun tamamı imar planına göre ayrık nizam 5 katlı mesken bölgesinde kal
makta olup, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ve 79 parsel no. lu gayrimenkuller inşaata mü
saittir. Diğer 72, 82, 83, 84, 87, 88, 91 ve 92 no. lu parsellerin ise ada düzenlemesi 
yapılması gerektiğinden şimdilik inşaata müsait bulunmadığı Manisa Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğünün 31/10/1983 tarih 3-83/1483 sayılı yazıları ile bildirilmiştir. 

Sat.ş Şartlan : 
a"! Satış peşin para iledir. 
b) 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82 ve 83 parseller 10/2/19S4 Cuma günü saat 

S.30 -12.00 ve 14.00 - 16.30 arasında satış ilânındaki sıraya göre yarımşar saat ara ile, 
84, 87, 88, 91 ve 92 parseller 13/2/1984 Pazartesi günü saat 9.30 - 12.00 arasında 
satış ilânında yazılı sıraya göre yarımşar saat ara ile Manisa 1. İcra Memurluğunda 
acık arttırma ile yapılacaktır. Arttırmada tahmin edilen değerin % 75'ine ve rüçhasi: 
alacaklılar varsa bunlarla satış masraflarını geçmek şartı ile ihele olunur. Satıştan 
mütevellit vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya aittir. 1. açık arttırmada alıcı çık
madığı takdirde 10/2/1984 tarihinde 1. açık arttırması yapılan gayrimenkullar, 
20/2/1984 tarihinde, 13/2/1984 tarihinde 1. açık arttırması yapılan gayrimenkuller, 
23/2/1984 tarihinde, birinci açık arttırmalarının yapıldığı yerde ve saatlerde 2. açık 
arttırmaları yapılacaktır. 

c) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inder; 
aşağı olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde îlk aheı 11? 
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya, mahsur) 
olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok arttıran ürerinde bırakılır. 

d) Ancak satıştan sonra % 15 teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ kar
şılığını peşin olarak veya banka teminat mektubu yahut devlet tahvili şeklinde ya» 
tırmadıkça arttırma talepleri kabul edilmez, 

e) Bakanlıklar kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumlarından 
teminat aranmaz. 

f) İhaleye iştirak edenler şartları kabul etmiş ve şartnameyi görmüş sayılırlar. 
g) Daha fazla bilgi almak isteyenlerin îzmir 1. No. lu Bankerler Tasfiye Ku

rulu ile Memurluğumuza başvurabilirler. 
h) Tasfiye Kurulu Taşınmazları arttırma bedeli satıp satmamakta serbesttir, 
îlân olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu İstanbul 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

AÇIK ARTIRMA YOLUYLA MENKUL EŞYA SATIŞ İLANI 
(BÜRO VE EV EŞYASI) 

Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Yağmur Ticaret Sinan Kuran ve Ortaklan 
Koli. Şti. nln tasfiye masasına dahil, toplam 1.564.850,— TL. muhammen değerli 52 
kalem 115 parça menkul eşya (muhtelif büro ve ev eşyası) 21/2/1984 Salı günü saat 
14.30 -15.30 arasında Halaskârgazi Cad. No. 230/7 Osman bey adresinde peşin para 
ile ve açık artırma suretiyle satılacaktır. Teminat oram % 10 dur. 

tkinci satış 24/2/1984 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Satışla ilgili şartname ve satılacak eşyanın cins, miktar ve rayiç bedelleri hak

kında bilgi almak isteyenler Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat. 5 deki i 
No. lu Tasfiye Kuruluna başvurabilirler. 

îîân olunur. 



Sayfa : İÜ RESMİ GAZETE 27 Ocak 1984 — Sayı : 18294 

İstanbul (9) No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

M E N K U L SATTŞ İ LAN I 
Mahkemece tasfiyesine karar verilen Banker Kastelîi Menkul Deler ler 

A. Ş.'ne ait 1.913.000,— TL. kıymetinde masa, koltuk, telefon, daktilo, hesap m:U nas>. 
v.b. muhtelif büro malzemelerinin ilk açık arttırması 24/2/1984 Cuma Vi-'nU e.j\.t 

12 00'den 12.15'e kadar menkullerin bulunduğu Bakırköy Cevizlik Mahal lesi Ebuzziy'» 
Caddesi No : 29 adresinde yapılacaktır. 

1 — İlk açık arttırmada menkullerin teklif değer muhammen bedelin 7" 75'— 
bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması 27/2/1984 Pazartesi günü aym yer ve ̂ oatts 
yapılacaktır. 

2 — Satışın yapıldığı günü takib eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden 
agağıda olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde i lk alıcı 
ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde aynı yer ve saatto 
bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılacak, en çok arttıranın üzerine 
bırakılacaktır. 

3 — Ancak, satıştan sonra teklifte bulunanlar tekl i f et t ik ler i meblağ karçüı-
£¡-1111 peşin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet Tahvili şeklinde 
yatırmadıkça açık arttırma talepleri kabul edilmeyecektir. 

4 — Satışa katılmak isteyenlerin menkullerin muhammen bedelinin % 10 u 
niabeüncte nakdi teminatı satıştan evvel Kurulumuzun T, Emlâk Kredi Bankası Bâh-
çekapı Şubesi'ndeki 26 no. lu hesaba yatırarak dekontunu ibraz etmeleri yada satuj 
sırasında nakit, Devlet Tahvüi veya Milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz et
meleri gerekmektedir. 

5 — Satış peşin para ile yapılacak olup, bakiye satış bedelinin yatırılması için 
alıcıya 7 günlük mehil verilebilir. Alıcının cayması halinde yüzde 10 teminat masaya 
irat kaydedilecektir. 

6 — Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer K a m u Kuruluşları te
minat yatırmaksızın satışa katılabilirler. 

7 — Menkul mallara talip olanlar satışa konu malları bulundukları adreste 
görebilirler. 

S — Menkul Malların satışı dolayısıyla herhangi bir vergi, resim, harç alın
mayacaktır. 

9 — İhtilaf halinde yetküi Mahkeme İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'dir, 
Hanen duyurulur. 

İzmir 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1981/959 
K. No: 1982/875 
32/11/1982 suç tarihi itibariyle, dolandırıcılık suçundan sanık Tabir oğlu Telli'-

den olma 1942 Doğ. lu İzmir İli Merkez İlçesi Göztepe Man. de H : 616 da kayıtlı 
Eroî Ünver hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sonunda suçu s.übut bulduğun» 
dan T.C.K. nun 503/1, 647 S. K. 6. maddeleri gereğince sonuç olarak 10.500 lira 
ağır para cezasıyla Mahkûmiyetine dair verilen 12/11/1982 tar ih l i gıyabi hüküm 
bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilftııen tebliğine, tebliğ tarihinden 15 gün sonra 
hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının saruktan tahsiline, karar verildiği 
ilânen tebliğ olunur. 801/18 

fi. No : 1981/297 
K. No : 1981/220 
7/2/1977 suç tarihi itibariyle, hırsızlık suçundan sanık Yusuf oğlu aülJttzar*dan 

cima 1960 Doğ.lu Ağrı ili Merkez İlçesi Yukarı Dermeli Köy. de U : S dt kayıtlı 
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Mehmet Doğrul hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sonunda sucu sübut bul
duğundan T.C.K. nun 492/3, 61, 522, 647 S. K. nun 4. maddeleri gereğince sonuç olarak 
dört bin lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetin** dair verilen 26/5/1981 tarihli g<vabi 
hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 vs 
müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden 
itibaren 15 güa sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan 
tahsiline, ısıuar verildiği ilânen tebliğ olunur 801/19 

E . No : 1981/936 
K. No : 1982/30 
15/2/1982 âJç tarihi itibariyle, dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet oğlu 

Fatma darı oima ±033 Doğ.îu Aydın İli Merkez İlçesi Mesudiye Mah. de H : 646 da 
kayıt*ı Mithat Sönmezer hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sonunda suçu 
sübut buldrğund.ın T.C.K, nun 503/1, 40 maddeleri gereğince sonuç olarak 5 ay ha
pis v» 3000 lira rjğır pwa cezasıyla mahkûmiyetine dair verilen 15/2/1982 tarihli 
gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kananım 
¿5 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ talikin
den itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan 
tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 801/20 

Rlazıg İkinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/131 
K. No : 1983/291 
Hırsızlık suçundan sanık Diyarbakır î'.i Derviş Hasan Köyünden mukim Abdul

lah - Hanım oğlu 952 D.lu, İsmail Ateş hakkında 6/10/1983 tarihinde yapılan açık 
duruşma sonunda TCK, nun 493/1, son, 522/1, 525, 258/2, 258/3, 6136 SK. nun 13/1, 
T.C.K, nun 71, ık 12 yıl 4 ay hapis ve 3000 lira ağır para cezasına mahkûm edildiği 
sanık yapılan aramalara rağmen bugüne kadar adresinde bulunamadığından kendisine 
tebligat yapılamamış bulunduğundan gazetenin yayım tarihinden itibaren bir hafta 
içerisinde sanık bulunmadığı takdirde kararın tebliği yerine kaim olmak üzere i lâatı 
tebliğ olunur. 318 

Kayseri 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Nazım Baicıoğlu vekili Avukat Mehmet Şahin tarafından davalı asi-
İkbal, Melahat, Servet, Hafize, Hatice, Adnan, Murat, Mustafa, Fatma, İkbai, Rifat, 
Hatice, Ahmet Mehmet, Yaşar ve Hava Pekin aleyhine açılan Fera-a İcbar davası 
Mahkememizde sonuçlanmış davalılardan Yaşar Pekin ve Hava Pekin'in adreslerinin 
meçhul bulunması sebebiyle dava dilekçesi, gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş, mah 
keme kararımnda ilânen tebliği gerektiğinden : 

Mahkememizce veriien 22/11/1983 tarih 1981/364 esas, 1983/440 karar sayıl, 
ilamda Merdivenli mevkiinde kütük 235, ada 544, pafta 146, parsel 5 de malik olarak 
görüken Ahmet Pekin üzerindeki 2147/5002 hissenin satış vaadi nedeniyle bu malik 
adından silinerek davacı Nazim Baicıoğlu adına tapuya tesciline, 3000 TL. nisbi ilana 
harcından peşin alman 750 TL. nin mahsubu ile bakiye 2250 TL. ilam haremin dava
lılardan alınarak hazineye gelir kaydına 10.000 TL. nisbi ücreti vekâlet ile davacının 
yaptığı 10.420 TL. Mahkeme masrafının davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, 
karar verilmiş olmakla, 

Mahkememizce verilen bu hükmü davalılar Yaşar Pekin ve Hava Pekir'in tew-
liğ tarihinden (Gazete yayım tarihi) itibaren 1 ay zarfında temyiz etmesi (30. gün) 
veya bir vekille temsil ettirmesi aksi lakdırdft hükmün kesinleşeceği hususu nıahkesae 
kararı yerir.s kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur. 1137 /1-1 
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Izmir 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/380 
K. No : 1983/625 
10/6/1979 suç tarihi itibariyle memura mukavemet suçundan rsvk Cemil oğlu 

K F T n p p e r i " d e n o l m a 1958 Doğ. î u Bingöl 13i Kiği İlçesi Çftmlıcs Vr.b. , :p H : * de 
y t h îîyas Esirgenç hakkında Mahkememi7de yapılan d u r v ş m a sonunö.ı s u ç u sflbu-
bulunduğundan T.C.K. n u n 258/1-3. 617 S. K. nun 4-6 maddeleri f oreğince sonuç ola
rak 2400 lira ağır para cezasıyla Mahkûmiyetine dair verilen 4/7/19S3 tarihli gıyabi 
hüküm b u l u n u p sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 say.'.- Tebligat Kanunun 28 v s 

müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazetede üânen tebliği"0, tebliğ taribirtdea 
itibaren 15 gür. s o n r a h ü k m ü n kesinleşmiş sayıl ırıma, î'ân ^asrafırurs u m k t a n 

t a h s i l i n e karar v e r i l d i ğ i i l a n e n t e b l i ğ o l u n u r . 803 '2 

E. No : 1981/124 
K. No : 1981/971 
31/12/1981 suç tarihi itibariyle, Ted. Dik. Yarılamaya Seb, surundan .tanık 

Ahmet oğlu Müceyla dan olma 1961 Doğ. lu İzmir tli Karatvırur. î'çesl Kiv.?c '?r« 
Koy. de H ; 71/91 de kayıtlı Abdullah Karadayı hakkında Mahkememizce yapılan 
duruşma sonunda suçu sübut bulduğundan T.C.K. nun 459/? • SOÛ 84? S.K. nur. 4-*3 
maddeleri gereğince sonuç olarak 2950 lira ağır para eezassylı mahk0nr»îyetin8 dal,-

verilen 31/12/1981 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığr tebliğ edilemediğinden 730* 
sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Re?mt Ga»?te'de ila
nen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükm"r- kesinleşmiş .sayıüne -
sına, İlân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânın tebliğ" ol unu ı. 

i n , 3 

E. No : 1982/35 
K. No : 1982/368 
Tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan sanık Zafer Mtır.dağ M&iıke-

memialn 27'5/1982 gün ve 982/35 esas 982/368 karar sayılı ilâmı 7TC5 TU aĵ r 
nara cezasına hükümlü sanığın dosyada bulunan tüm Rdreslerlndrn aranmalına rağ
men tebliğe yarar adresinin tesbit edilemediği görülmekle dosya incelendi : 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Sanık hakkında Mahkememizce verilen 27-/5/îSSC gön ve 082/35 esas 082/36» 

karar sayılı ilâm ile 7725 lira ağır para cezasına blikmedlldiğl ilgili Mküm sanığa 
«nttflne uygun olarak tebliğ edilemediği ayrıca zaHrtacada yapman tahkikatta «&« 
mfrn adresinin tesbit edilemediği anlaşıldığından hükmün 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmî Oaae.te H<» ilâven teMIğinc karar -"erildi. 

PCI .'4 

E. No : 1981/439 
K. No : 1981/836 
Temmuz 1980 suç tarihi itibariyle zina suçundan sanık Kasan oğlu Fatma'dan 

olma 1952 Doğ. lu İzmir îli Bahçe ilçesi Hasanbeyli Köy de H • 72 61 de kayıtlı Ab 
Dursun özkaya hakkında Mahkememizde yapılan duruşma pormnda sübut bul
duğundan T.C.K. nun 440/2, 80, 59, 647 S. K nun 6. maddeleri gereğince sonuç ols. 
rak beş ay yirmibeş gün hapis cezasıyla Mahkûmiyetine dair verilen 18/12/1981 ta
rihî', gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gpzete'de ilânen tebliğine, Tebliğ 
+ı*"lhinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafl
ı m fsmık+ori tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ r . i ı»nv»\ 

ini/5 
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Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1982/144 
K. No : 1983/43 
Karar Tarihi: 11/3/1983 
Elazığ Islahevinde» firar suçundan sanık Keskin tlçesi ÇeleM Nahiyesi nüfu

sunda kayıtlı Selahattin ve Zekiye oğlu 1960 D. lu Torun Yıldız hakkında gıyabında 
yapılan yargılama sonunda : Sanığın yukarıda tarih ve numarası yazılı kararla T.C.K. 
mm 299/2, 59. maddeleri gereğince 9 ay 14 gün ağır hapsine karar verilmiş sanığa 
gıyabî kararın tebliği için bütün aramalara rağmen bulunup tebligat yapılamamış 
bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince 
kararın tebliği yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 817 

Ankara Beşinci İş Hakimliğinden : 

1982/213 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mehmet Okutan aleyhtae 

açılan davanın sonunda : 
Davanın kabulüne, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile kurum zaran 

olan 501.668,26 liradan davacının isteğine bağlı kalınarak şimdilik 336.021,83 liranın 
gelir bağlama ve ödeme ve sarf tarihlerinden itibaren % 5 yasal faizi ile birlikte 
davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine, 26.160 lira asgari ücreti vekâletin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, 6300,— lira ilân masrafı ve aşağıda yazılı harç ve mas
rafın davalıdan tahsiline davacı vekili Av. Turan Gökalp'ır» yüzüne karşı davalının 
gıyabında yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 831 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/585 
Davacı Emine Dudu Abacıoğlu vekili tarafından davalı Burhanettin Abacıoğks 

aleyhine açtığı boşanma davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında 
Davalı Burhanettin Abacıoğlu'nun Çaldağ Sokak No. 28/6 Ankara adresine gönderilen 
davetiye iade edilmiş yapılan emniyet araştırmasında da adresi tesbit edilemediğinden 
dava dilekçesi ve duruşma gününün ilânen tebliğe gönderilmesine karar verilmişti* 
Karar gereğince duruşma 20/2/1984 günü saat 9.35'e bırakılmıştır. Duruşmaya gel
mediğiniz takdirde H.U.M.K nun 180. ve 195. maddeleri gereğince adınıza gıyap da
vetiyesi çıkarılacağına dair işbu ilân duruşma günü ve dava dilekçesinin tebliğin:! 
dair bu ilân davetiyesi yerine kaim olmak Üzere ilânen tebliğ olunur. 797 

Adana 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1981/794 
K. No : 1982/871 
Zina suçundan sanık Sevgi Gökmen hakkında Mahkememizin 27/12/1982 tarih 

ve 1981/794 Esas, 1982/871 Karar sayılı ilamıyla T.C.K. ntm 441/1, 80. maddeler» 
uyarınca 7 ay hapis cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup, 
sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinin 
tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30. ve 31. madde
leri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılma
sına karar verilmiştir. Ttânen tebliğ olunur. 802 
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Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

E. No : 671 
K. No : 1983/544 
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan mahkememizin 19/7/1983 tarih v. 

T.C.K. nun 568/1, 119/4, 647/4. maddeleri gereğince 4.500 Lira hafif para cezasına 
hükümlü Halil oğlu Huriye'den olma 1951 doğumlu Hüseyin Şahin hakkındaki gıyabi 
ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğindi:a 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karana 
Manen tebliğine, hüküm fıkrasının neşrinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 812 

E . No : 1983/1012 
K. No : 1983/817 
Emirlere riayetsizlik suçundan (fuhuş yapmak ve yaptırmak) mahkememiz'ta 

14/1/1983 tarihli ilamı ile T.C.K. nun 526/1, 647/4. maddeleri ile 16.500 Ura hafif 
para cezasına hükümlü Ali oğlu 1957 doğumlu Çankırı İli İlgaz nüfusunda kayıtlı 
Hüseyin Keser, Abuzer oğlu, 1966 doğumlu Adıyaman ÎU nüfusunda kayıtlı Duran 
Yapıca ve Murat kızı 1939 doğumlu Kastamonu i l i Merkez nüfusuna kayıtlı Ayşe 
tlülaç'm hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendi
lerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 
adı geçen hükümlülere kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir talihinden 
itibaren 15 gün sonra muhatablaıa tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendi
lerinden alınacağı ilân olunur. 813 

Bahçe Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Orman Kanununa muhalefet suçundan maznunlar ve mahkememizin 15/7/ 
1983 tarihli ve 1978/80 esas. 1983/355 karar sayılı ilamı ilo 6831 S. O. Y. sının 81/1. 2, 
TCK. nun 19, 72, 647 S. Y . nın 4. maddeleri gereğince neticeten 190 lira ağır para 
cezasına hükümlü Pozantı ilçesi belemedik köyü nüfusuna kayıtlı olup Pozantı 
îîçesi Zafer Mahallesinde ikamet eder Ali kızı, Döndü den olma, 947 D. lu Ayşe 
Güngör'e ve TCK. nun 54/3. maddesi gereğince ceza tertibine yer olmadığına dair 
hakkında verilen kararın sanık Pozantı ilçesi belemedik köyü nüfusuna kayıtlı olup, 
ayn- yarde ikamet eder Cumali oğlu, 1964 D. lu Hüseyin Küçük'e gıyabi hükmün 
ilenen tebliğine karar verildiğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi 
gereğince karar özetinin neşir tarihinden 15 gün sonra muhatablara tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 876 

Kartal 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/619 
K. No : 1983/1060 
Darp ve Hakaret suçundan müşteki sanık Nermin Çmloğlu (Sami kızı Na

ciye'den doğma 1964 doğumlu, Ordu İli Akkuş kazası Çaldere Köyü H : 81 C: 05/04, 
S: 88 de nüfusa kayıtlı, Kartal Esentepe Kızılırmak Mah. No. 27 de mukim) hak
kında dnrp suçundan Beraatine, hakaret suçundan T.C.K. nun 482/3. ve 485/2. mad 
deleri gereğince Iskatına, karar verilmiş olup, müşteki sanığın bütün aramalara 
rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağına 23/12/1983 tarihinde karar verildi. 800 
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Adana 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/479 
K, No : 1983/960 
Noksan gramajlı ekmek imal etmek suçundan sanık Selim oğlu, 1951 doğumlu 

Mehmet Emin Elgit hakkında Mahkememizin 22/11/1983 günü ve Esas 1982/479 
Karar 1983/960 sayılı Hamiyle C.K. 363/1. 647/4. maddeleri uyarınca neticeten 1.700 
Lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup, sa
nığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresind« 
adresinin t es bit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30. ve 31 
maddeleri uy&nnea hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine 
asılmasına ka ra r verilmiştir, İlânen tebliğ olunur. 803 

E. No : 1983/27 
K, No : 1983/863 
Dolandırıcılık suçundan samk Ömer oğlu, 1949 doğumlu Bahri Yüksel hakkında 

mahkememizin 3/11/1983 günü ve Esas 1983/27 Karar 1983/863 sayılı Hamiyle T.C. 
K. 303/1, 522, 523, 647/4. maddeleri uyarınca 1 -ay hapis, 500 Lira ağır para cezam, 
muhavvel 13,000 Lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar daire
sinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28. 29, 30. 
ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapılıüğî 
tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divan
hanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 804 

E. No : 1982/577 
K. No : 1983/947 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan Habib oğlu, 1963 

doğumlu Refik Aygülü hakkında mahkememizin 21/11/1983 gün ve Esas 1982/577 
Karar 1983/947 sayılı ilamiyle C.K. 459/2, 647 S.K. maddeleri uyarınca neticeten 
12.000 TL. ağır para cezasiyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiç 
oiup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde ad
resinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 
30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıl
dığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme 
divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 805 

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1979/411 
K. No : 1983/254 
7/9/1979 tarihinde cezaevinde kasten adam öldürmek suçundan sanık ve Mah

kememizin 16/11/1983 tarihli ve 411/254 sayılı kararı ile T. C.K. 448, 51/1, 59, 31. 
33, ve 40, maddeleri gereğince 15 Sene ağır hapis cezasına hükümlü, Aybastı İlçesi 
Şef alık Köyü nüfusuna kayıtlı olup, aym Köyde ikamet eder Hüseyin ve Emine oğlu 
1957 doğumlu Nevzat Karayün'e işbu karar gıyabında verildiği ve bugüne kadar 
gıyabi hükmün kendisine tebliğ edilemediği ve adresinin dahi tesbit edilemediğinden 
işin sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, ve 
30, maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi. 

811 
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Salihli 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/264 
Davacı ; Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığını temsilen Maliye Hazinesı-Salilıîl 
Vekilleri : Av. Mehmet Onbasıoğlu, Av. Safiye Ertunç 
Davalılar : Muzaffer Koçman mirasçıları; 
1 — Seyfettin Koçman, Kirveli Mah. ikamet etmekte iken adresi meçhul-Sallhli 
2 — Safire Koçman, aynı adreste 
3 — Şerefhur Koçman, aynı adreste 
4 — Burhanettin Koçman, aynı adreste 
5 — Hacer Koçman, aynı adreste 
6 — Gülnur Koçman, ayni adreste 
Dava : Tapu iptali, tescil ve müdahalenin men') 
Duruşma Günü : 21/2/1984 günü saat 9.45 de 
Yukarıda tarafları ve mevzuu yazılı davada evvelce davalılara Resmî Gazete 

ile 20/11/1983 tarihinde ilânen davetiye tebliğine rağmen adı geçen davalılar du
ruşmaya gelmediklerinden bu kerre duruşma 21/2/1984 günü saat 9.45'o bırakılmış 
olup, yukarıda yazılı tarihte mahkemede hazır bulunmadıkları veya kendilerini ve
kille temsil ettirmedikleri yada mazeret beyan etmedikleri takdirde gıyaplarında du
ruşma İcrasına karar verileceği hususu gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere 
iîâîisrı tebliğ olunur. 794 

1983/263 
Davacı : KSyişîeri ve Kooperatifler Bakanlığını temsilen Maliye Hazineai-Salihil 
Vekilleri : Av. Mehmet Onbasıoğlu, Av. Safiye Ertunç 
Davalı : Çetin Sezer, Çavlu Köyünden-Salihli 
Dava : Tapu iptali, tescil ve men'i müdahale 
Duruşma Günü : 20/2/1984 günü saat 10.00 'is 
Davacı vekilleri tarafından davalı hakkında tapu iptali, tescil ve müdahaleni!» 

men'i davası ikame edilmiş, davalıya duruşma günü için çıkanlar, davetiye bila tebliğ 
iade edilmiş olup, zabıta marifetiyle de davalının adresi tesbit edilemediğinden Hanen, 
tebligat yapılması karar altına alınmıştır. 

Yukanda yazılı duruşma, günü ve saatinde davalının bizzat mahkemede hazır 
bulunması, ya da mazeret beyan etmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, 
aksi halde hakkında gıyap davetiyesi çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 795 

Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/477 
Davacılar Mustafa Erol ve Mustafa Erol vekilleri Avukat Hüsnü Clnemre ta

rafından davalılar Ali Fuat Öktem ve Mehmet Zakir Ekni hakkında açılan izaiei şuyu 
davasında Mahkememizden verilen 30/12/1983 tarih ve 1983/477 esas ve 1983/1173 
sayılı karamı davalılara Resmî Gazete'de ilânen tebliği edilmesi gerektiği anlaşıldı
ğından : 

Mahkememizden verilen karar gereğince Çankaya 2. Bölgs» Tapu Sicil Mulıa-
fızlığmda kayıtlı Gölbaşı Güzelyalı Mahallesinde kâin 5 ada 9 parseli teşkil edea 
504 mî miktanndakt arsanın taraflar arasında aynen taksimine imkan bulunmadı
ğından satılarak ortaklığın giderilmesine dair mahkememizden verilen kararın H.U. 
M.K. ıun 509. ve 510. maddeleri gereğince kararın taraflara tebliğine, tebliğ tarihi
nin neşir tarihinden itibaren 15 güa içinde kesinleşmiş sayılacağı hususu Resmî Ga-
zste'de ilânen tebliği olunur. 788 
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Adana 4 Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1982/237 
K. No : 1933/6 
Noksan gramajlı ekmek imal etmek suçundan sanık Ahmet Köylü hakkında 

Mahkememizin 20/1/1933 günü 1782/237 esas 1983/6 karar sayılı ilamıyla TCK nun 
363/1, 647 S. K. 2243 Değ. 4 M. gereğince 1700 TL. ağır para cezasıyla mahkumiyetine 
sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kal
dığından yasanın 28. 29. 30. ve 31 maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazetede üâ
nen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten ıs gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

tlanen tebliğ olunur. 381 
— ~ — • . » - . — — 

Ulukışla Asliye Hukuk Hâkimliğinden :, 

1981/181 
"Davacı Mehmet Altındemir vekili Av. özhan Oĵ uz tarafından davalılar Halli 

Barut, Ömer Çalışkan ve Abdülkadir Demir haklarında mahkememize açmış bulun
duğu 661.156,— TL. tazminat davasının yapılan açık yargılaması esnasında verilen 
ara kararı gereğince yukarıda adları yazık olan davalılara beli tiien adreslerde bu
lunmadıklarından bu güne kadar dava dilekçesi ile duruşma günü tebliği edilememiş 
olduğundan duruşma günü ve dava dilekçesinin iiânen tebliğine karar verilmiş olmakla: 

Verilen ara kararı gereğince bu ilânın tebliğinden itibaren davalıların 17/1/3984 
günü saat 9.20 de Ulukışla Asliye Hukuk Mahkemesinde hasır bulunmaları veya ken
dilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde haklarında gıyap karan çıkarı
lacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, ve müteakip maddeleri 51e H.U.M.K, 
nun 398, ve müteakip maddeleri gereğince dava dilekçesinin, duruşma gününü bildirir 
davetiyenin tebliği edilmiş sayılacağı üânen tebliğ olunur. 787 

Bahçe Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Orman Kanununa muhalefet suçundan mahkememizin 3/10/1933 tarihli 
1977/122 esas, 1983/566 karar sayılı ilamı ile 6831 S. O. Y. nın 8ı/1. TCK. nun 19. 
TCK. nun 54/3, 72, 647 S. Y, nın 4. maddeleri gereğince neliceten 35 lira ağır para 
cezasına hükümlü sanık Adana İli Pozantı İlçesi Pelemedik Köyü nüfusuna kayıtlı 
olup Boluk Alpakurtbey Köyünde ikamet eder Veli oğlu Döneden olma 1963 D. lu 
Ali Kara'ya gıyabi hükmün üânen tebliğine karar verildiğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 39. maddesi gereğince karar özetinin neşhir tarihinden 15 gün sonra mu
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı üânen tebliğ olunur. S75 

— — 

Bahçe Sulh Ceza Hâkimliğinden • 

Gûndüzleyin hırsızlık suçundan sanık. Mahkememizin 27/8/1983 tarihli ve 
1982/448 esas, 1983/329 karar sayılı ilamı ile TCK nun 491/4, 522, 55/3, 40. madde
leri ger.ğince neticeten 8000 lira ağır para cezasına hükümlü, Osmaniye flçesi 
Rısaiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Adana tli İstiklal Man. Koza Taksi yanın
da bila sayılı evde ikamet oder. Haliî oğlu. Zellhadan olma, 1966 D lu Mehmet 
Yokuş'a gıyabi hükmün üânen tebliğine karar verildiğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. maddesi gereğince karar özetinin neşir tarihinden 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ll&nen tebliğ olunur. 877 
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Altındağ 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Dosya No : 1983/477 
Davacı PTT Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Mustafa Bostancı 

aleyhine açılan Müdahalenin Men'i, İnşaatın Kal'i ve 49.620,— lira Ecrimisil'in 
tahsili davasının yapılan muhakemesinde davalının adresi meçhul olduğundan 
iîan-n yapılan tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden bu defa duruşmanın 
bırakıldığı 28/2/1984 günü saat 9.20 de davakmrı Mahkememizde hazır bulunması 
alisi halde Usulün 405. Maddesi gereğinve davanın gıyabında yapılacağı ilanen 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 871 

Dosya No : 1983/473 
Davacı P. T. T. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Yusuf Toper aley

hine açılan Meni Mühadale ve inşaatın Kal i ve 49.620 lira Ecrimisil'in tahsili da
vasının yapılan muhakemesi sırasında : 

Davalı Yusuf Toper'in adresi yapılan tahkikatla meçhul olduğu anlaşıldığın
dan duruşma günü 28/2/1984 günü saat $.¿0 de Mahkememizde hazır bulunması 
dava dilekçesi ve tebligat yerine kaim oimak üzer., ilan olunur. 872 

Ankara 8. Asliye Hukuk Hakimliğinden . 

Dosya No : 982/425 
Davacı Hüsniye Demirtürk vekili Avukat Tariıan Ertek tarafından daval: 

Mehmet Kasım Özer aleyhine Mahkememizde açılmış olan nafaka davasının yapı
lan yargılaması sonunda .-

Davalının adresi meçhul olduğundan dava dilekçesi, duruşma günü ve gıyap 
karan adhna ilanen tebliğ edilmiş olup bu kez Mahkememizden verilmiş olan ka
rar ile tarafîann müşterek çocuktan 6/10/1964 doğumlu Zehra Hülya Özer için yaşı 
reşit oluncaya kadar 28/7/1982 tarihinden itibar, n 5.000 TL., 25/10/1966 doğumlu 
Vedia Özer için aynı tarihten itibaren ayda 5.000 TL. ki ceman 10.000 TL. iştirak 
nafakasının davalıdan alınarak davacıya venlmesine. davacının yapmış olduğu 
960 TL. yargılama gideri ile 6.000 İL. Avukatlık derelinin davalıdan alınarak dava
cıya verilmesine ilişkin karar 14/0/1983 tarih ve 982/425-983/299 sayılı ilam ile hü
küm verilmiş olup işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay içerisinde davalı 
tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği tebligat yerine kaim olmak 
üzere ilan olunur. 873 

Uzunköprü Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

E. No : 982/697 
K. N o : 983/526 
Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Osman Canaz tarafından davalılar Hasan 

Parapan mirasçıları Şerife Parapan, İsmet Parapan. Nimet Parapan ve İhsan 
Parapan'm aleyhine açılan tapu iptali davasında : 

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 24/10/1983 günlü kararla davalı
ların payı bulunan Uzunköprü, Çakmak köyü, 2/5/1955 tarih, cilt 25. sayfa 38, sıra 
no 340, 341, 342, 343, 344 te kayıtlı taşınmazın tapu kayıtlannm iptali ile davacı 
hazine adına tesciline karar' verilmiştir. 

Davalıların adresi tesbit edilememiş bulunduğundan mahkeme ilanının resmi 
gazete ile ilanen tebliğine, 30 günlük yasal süre içersinde temyiz yoluna başvurul
madığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu kararın tebliği yerine geçerli olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 860 
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Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesinden : 

5/7/1983 gün ve 1980/1546-1983/142 Esas ve karar sayüı gerekçeli hükmü 
tebliğ olunmayan sanık ile ilgili hüküm özeti. 

Toplu, Izrar, izrar, müessir fiil suçundan sanık Al i özgür-Refik ve Afet'den 
olma 1961 doğumlu Kocaeli ili İzmit ilçesi Bahçecik nahiyesi Şehit Ekrem Mahal
lesi nüfusuna kayıtlı olup, halen temit Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Cad. No. 166 
da oturur fırıncı, Ankara Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mahkemesince sanık hak
kında verilen T.C.K. 516/1-2. ve T.C.K. 517/1 (1/3) art. T.C.K. 522/1. maddesi suçun
dan 8 ay süre ile hapis ve 666'şar lira ağır para cezası ile mahkumiyet karan gıya
bında verilmiş olup, bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliği mümkün 
olmamıştır. Adı geçen sanığa kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. ve 30. 
maddesinde tefrikan karar özetinin Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, aynı Kanunun 
31. maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân olunur. 1123/1-1 

5 nci Tugay Askeri Savcılığından : 

Bakaya suçundan Nuri oğlu 1956 doğumlu Sivas İmranlı İlçesi nüfusuna kayıtlı 
Ali Kamber Yıldırım hakkında uzun zamandan beri yapılan aramalara rağmen bulu
namadığından 5 nci Tugay Askeri Mahkemesinin 15/9/1983 gün ve 1983/442 Evrak 
1983/408 Esas ve 1983/304 karar sayılı hükmü kendisine tebliğ edilemediğinden, bu 
suçtan dolayı Beraatine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Yasasının hükmü 
gereğince ilânen tebliğ edilerek, ilân tebliğinden 15 gün sonra tebligat yapılmış 
sayılır. 1124 /1-1 

Görevi kötüye kullanmak suçundan sanık Balıkesir Gönen İlçesi nüfusuna ka
yıtlı Arif oğlu 1960 doğumlu Ahmet Çlftçi'nin uzun zamandan beri yapılan aramalara 
rağmen bulunamadığından 5 nci Tugay Askeri Mahkemesince gıyabında yapılan yar
gılaması sonunda 18/8/1983 gün ve 1983/132- 273 esas ve karar sayılı hükmü ile 
7 ay süre ile hapis ve 2.333 TL. para cezasına mahkûm edilmiş ve bu hüküm ken
disine tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümleri gereğince ilânen 
tebliğ olunur. İlân tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 

1125 /1-1 

Bakaya suçundan sanık Kam di oğlu 1956 doğumlu Sivas Koyulhisar İlçesi nü
fusuna kayıtlı Halil Kalender uzun zamanden beri yapılan aramalara rağmen bu
lunamadığından 5 nci Tugay Askeri Mahkemesince hakkında düzenlenen gerekçeli 
karar 4/10/1983 gün ve 1983/648 evrak 1983/552 esas ve 1983/33b sayılı hüküm ken
disine tebliğ edilemediğinden bu suçtan dolayı Beraatine karar verilmiş olup, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının hükümlerine göre ilânen tebliğ edilip ilânen tebliğinden 
15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 1126/1-1 

Bakaya suçundan sanık, Amasya Gümüşhacıköy Artıkabat Man. nüfusuna ka
yıtlı Ali Kemal oğlu, 1953 doğumlu Ahmet Erkan Elisbah uzun zamandan bert 
yapılan aramalara rağmen bulunamadığından, 5 nci Tugay Askeri Mahkemesince gı
yabında yapılan yargılaması sonunda, 22/9A983 gün" ve 1983/89 esas ve 1983/316 
karar sayılı hükmü ile Beraatine karar verilmiş olup, bu karar sanığın kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümleri uyarınca ilânen tebliğ 
olunur. İlân iarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 1128/1-1 
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Meriç Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/221 
Davacı Meriç Bttyükaitıağae. Köyünden vekili Av. Hasan Koç, Davalı Meriç 

tiçesi Büyükaltıağaç Köyünden Zeynep Aktaş aleyhine açtığı şiddetli geçimsizlik 
sebebiyle boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda: 

Davalı Zeynep Aktaş'm adresinin meçhul bulunduğundan dava dllkeçesi ile 
duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilememiştir. İlânen tebligata mahkemece 
karar verilmiş bulunduğundan adı geçenin mahkememizce yapılacak olan 19/3/1984 
tarihli yargılamada saat 9.30 da hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi, aksi takdirde ilânen gıyap karan tebliğ olunacağı hususu davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16869 / 1-1 

5 nci Tugay Askeri Savcılığından ; 

G. I. S. Bakaya suçundan sanık Ankara-Kaîecik nüfusuna kayıtlı Nuri oğlu 
1961 doğumlu Muzaffer özdemir uzun zamandan beri yapılan aramalara rağmen 
bulunamadığından 5 nci Tugay Askeri Mahkemesince gıyabında yapılan yargılaması 
sonunda 1983/ gün ve 3983/ esas ve karar sayılı hükmü ile 7.000 Ura ağır para 
cezası ile cezalandırılmasına mahkûm edilmiş ve bu hüküm kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümlerinin gereğince ilânen tebliğ olunur. 
İlân tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 1127/1-1 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kânları 
S. S. K. Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Elektronik Bilgi işlem Daire Başkanlığı Disket Servisi ihtiyacı 
2400 feet uzunluğunda 1000 adet manyetik tape bandın, akreditifi Kurumumuzca 
açılmak kaydiyle ithal edilmek suretiyle ihalesi yapılacaktır. 

Buna ait. ihale dosyası Ankara Mithatpaşa Gad. No: 7'deki S. S. K. Genel Mü
dürlüğü 2 Nolu. Satmalma Komisyonunda görülebilir. 

îsteklilerin ihale dosyasında mevcut şartnameler doğrultusunda hazırlaya
caklar] teklif maktuplanm 28/2/1984 tarihi mesai bitimine kadar S. S. K. Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı evrak servisine vermeleri veya bu saatte Ko* 
misyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak postalamaları la
zımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

1025 / 2-2 

Petrol Ofisi A. Ş. Gn. Md. Madeniyağ îkmal Şube Müdürlüğünden : 

1 — Evsafları Teknik Şartnamemizde belirtilen 3500 ton (Dökme) monoeti-
len glikol, 216 ton (fıçılı) trietanol amin, 72 ton (fıçılı) ortofosforik asit, 11 ton (fı-
çılı) benzotriazol kapalı zarf ile satın alınacaktır. 

2 — Teknik ve idari Şartnamelerimiz Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü 
Madeniyağ Daire Başkanlığı, Madeniyağ îkmal Şube Müdürlüğünden temin edile
bilir. 

3 — Fiyatlar FOB, C-F Derince, CÎF Derince olarak ayn ayrı verilecektir. 
4 — ihalemize iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını engeç 29/2/1984 

14.30'a kadar dış zarfın üzerine (Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Haberleş-
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nse Şube Müdürlüğü, Bestekar Sok. No: 18 Bakanlıklar/Ankara) adresi ve zarfın 
sağ üst köşesine «Kimyasal Madde İhale Teklifidir», 29/2/1984 günü saat 13.00'de 
açılacaktır» ibaresini yazarak Genel Müdürlük, Haberleşme Şube Müdürlüğüne 
posta île gönderecek veya elden tevdi edeceklerdir 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
8 -— Ofisimiz 2490 sayılı ve bunun değişikliklerine ait kanuna tabi olmayıp, 

ihaleyi yapıp, yapmamakta, fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firma
ya verip, vermemekte serbesttir 1024 / 2-2 

— — . 

T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

î — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzeme müteahhit nam ve hesabına 
teklif isteme suretiyle satın alınacak tır. 

İhale No; 83-72D-043/1. Cinsi ve Miktar: i kalem Caterpillar Yed. Prç., Şart
name Bedeli600»— TL., Geçici Teminatı: 30.000,— TL., îhaie Tarihi ve Saati: 
16/2/1984, 50.00. 

2 - - İhale DSî Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah, R/7 
Ankara) toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler şartnameleri 
şar+name numarasını ve sarih adreslerini belirttikleri bir dilekçe ile aynı yerden 
veya İstanbul'da DSÎ 14. Bölge Müdürlüğünden CLibadiye Caddesi Çamlıca/İstanbul i 
temin edebileceklerdir. 

3 — Banka teminat mektupları limit dahili oiacak ve teminat mektubunun il
mi' dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 

4 —• İsteklilerin teklif mektuplarını, idari şartnamenin 5. maddesinde istenen 
vesaik 11c birlikte ihalenin yapılacağı saatten en az 3 saat evvel Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgraf veya teleks ile yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

8 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
503/2-J 

TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrikdağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara 
11 İşletme Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizce, 
14 kalem Telefon ve elektrik malzemesi teklif alma yöntemiyle satın alınacak

tır. Bu ;ş!e ilgili liste Ticaret Müdürlüğünden alınabilir. 
NOT • Firmalar teklif ettikleri malzemelerin kalite, marka ve menşeini belir

tecekler, İstenildiğinde numune vereceklerdir. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 21.84-ŞT referansı ile 

en geç 9/2/1984 günü saat 10.00'a kadar Toros Sok. No. 12 Sıhhiye/Ankara adresinde
ki Genel Evrak Şefliğinde »ulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 - Bu iş için teklif edilen malzeme bedelinin % 51 oranında geçici teminat 
yatırılacaktır. 

4 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a) Hüviyet 
b) Vekil olanlar vekaletname 
c) Ticaret odası kayıt belgesi (1983 yılı) 
d) Sanayici ise Sanayi odası kayıt belgesini (1983 yılı) tekliflerine eküyecek-

icrdfr, 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

1091 /1-1 



Manisa Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

REÇİNE ÜRETİM VE ALİVRE SATIŞ İLÂNI 

Parti 
No. Bölgesi Serisi B Ö L M E NO. 

Sahası 
Ha 

1 Merkez Manisa 
2 Merkez Manisa 
3 Yuntdağ Yuntdağ 

78-96-101-102-103-104-120 188,50 
92-93-105-106-107-108-109-123 282,00 

4J 44-67-80-122 123 339 

Ağaç 
adedi 

7.500 
27.425 
31.000 

Tahmini Üretim 
üretilecek geçici 

miktarı teminatı 
Ha TL. 

7.500 
27.500 

31.000 

30.750 
88.000 
7Ö.&50 

Satış 
geçici 

teminatı 
TL. 

50875 
148.875 
167.200 

Satış 
Muh. Bed. 

TL. 

165 
165 
165 

Metod 

Asit-Pasta 
Mazek 
Mazek 

TOPLAM 789,50 65952 66.000 197.600 337.950 
İşletmemiz Merkez ve Yuntdağ Bölgelerinde Alivre vadeli açık arttırma suretiyle özel şannaiEösme göro reçine ihalesi ya

pılacaktır. Merkez Bölgesi üretim işinin beher Kr mı 77,---TL., taşıma ve istif işi 13,- TL. dsîi, Yuntdağ Bölgesinin iae üretan 
işinin beher Kğ. mı 57,— TL. taşıma ve istif 'şi 13.— TL. dan ahuya yaptırılmak kaydıyla beher kilogramı 165,-— TL muhammen 
bedel üzerinden arttırma yapılacaktır. 

İhale Manisa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünde 6 Şubat 1984 Pazartesi saat 14.00'de toplanacak Komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

Üretim Alivre satış özel şartnamesi İzmir, Bursa, A'dapazarı. Muğla, Adana, Mersin, btanbul. Çanakkale Onnan Bölge Baş
müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

Taliplilerin belirli gün ve satte ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler ve geçici teminat makbuklan ile birlikte Komisyona 
müracaatları ilân olunur. 1020 /2-2 
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Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabibliğinden : 

C i n s i Miktarı Geçici teminat Şekii Tarihi GÜBÜ Saati 

1) Yeşil Keten Ameliyat için 5000 Mt. Verilen teklifin % 3 Teklif Alma ve Pazarlık 6/2/1984 Pazartesi 13.30'da 
Nispetinde -

2) Azot Protoksit D. Gazı 3000 Kg. » > * 13.45'de 
3) Oksijen Tüpü 100 Adet » 14.00'de 
4) Oksijen Gazı (Büyük Boy) 8000 Tüp * 14.30'da 
S) Oksijen Gazı (Küçük Boy> 200 Tüp » 14.30'da 
6) Döşeme ve Teknisyen Mal

zemesi 33 Kalem * » 15.00'de 
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin yukarıda yazılı tarihde 1984 Mali yılı ihtiyacı olan malzemeler-, 
1 — Yeşil keten ameliyat için, 
2 — Azot Prodoksit D. Gazı, 
3 — Oksijen Tüpü, 
4 — Oksijen Gazı Büyük Boy, 
5 — Oksijen Gazı Küçük Boy, 
6 — Döşeme ve teknisyen malzemeleri teklif alma ve pazar hk usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Şartnameler Türkiye Yüksek 

İhtisas Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında görülebilir. 
Teklif mektupları ile diğer belgelere havi zarflar ihale saatinden l saat öncesine kadar Hastanemiz Döner Sermaye Sayman

lığına vereceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihale 209 sayılı Döner Sermaye Kanununun 8. ve bu Kanuna dayanılarak hazır

lanan 108 sayılı Yönetmeliğin 18. maddesinin (a) ve (d) fıkralarına göre yapılacağından Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapma
makta serbesttir. 

İlan olunur. 1114/2 rl 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden •. 

(MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR) 
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif malzeme 

kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. 
Şartnameleri Kurumun Genel Müdürlük Malzeme Satış, İstanbul Şubesi 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 15,00'te Genel Müdürlük Malzeme Satıg Şu

besi Müdürlüğüne verilmiş Olacaktır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Geçici 
teminatı İhale 

Malzemenin Cinsi Miktarı Bulunduğu yer Lira Kr. tarihi 

84-14 Pirinç Fabrikası 
Küllü değirmen arayişi 100 Ton Kırıkkale 2.000.000,— 6/2/1984 
83-146 
Muhtelif Elektrot 4.780 Kg. Merkez Ambarı 300.000,— * 

83-190 Kayaş Kapsül 
Magnezyum tozu 2:000 Kg. İmla Fabrikası 50.000,— -
83-171 
3 Kalem Kimyevi malzeme 
(2000 Kg. Deksil 35-50 Kg. 
Corsil 552, 50 Kg. Corsil 544) 2.100 Kg. Merkez Ambarı 50.000 — » 
83-129 Kırıkkale Barut 
Dehidrojene hint yağı 1.577 Kg. Fabrikası 75.000 — » 
83-66 Gazi Fişek 
Tombak kaplı çelik arayişi 3.000 Kg. Fabrikası 20.000,— 
84-19 
Graft kağıdı 8.436 Kg. Antalya Pil Fab. 50.000,— > 

84-18 
Örgülü elektrolitik bakır tel Pirinç Fabrikası 
16 mm 0 7.259 Kg. Kırıkkale 400.000,— • 
84-17 
Bronz talaşından dökme ta Pirinç Fabrikası 
koz 12.500 Kg. Kırıkkale 500.000,— » 

84-16 
Prinç hurdası (Kızıl döküm Pirinç Fabrikası 
vs.) 20.000 Kg. Kırıkkale 1.000.000,— » 
84-15 
Naylon torba ve örgülü nay Elmadağ Barut 
lon çuval arayişi 12.000 Kg Fabrikası 150.000,— » 

1089 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 217-TSB/S4 işaretli 5 adet 3,5 tonluk. 4 adet 
12 tonluk kamyonlara ahşap kasa imali kapalı teklif alınmak sureti ile yaptırılacaktır. 

Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde TEK Makina İkmal Dairesi 
Başkanlığı Teklif Servisi, Bayındır Sok. No. 3 Yenigehir/Ankara adresinden konu ile 
ilgili imalat yaptıklarını tevsik eden firmalara dilekçe kargılığı bfezat verilecektir. 
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Kapalı tekliflerin en geç 8/2/1984 günü saat 14.00'e kadar Maklna İkmal Dairesi 
Baakanhgı Muhaberat Servist'nde bulundurulacak gekilde verilmesi gerekmektedir 

Teklifler (Bayındır Sok. No. 3 Kat 4 Yenişehir/Ankara) Makina İkmal Dairesi 
Başkaalığı'nda aynı gün saat 15.00'de açılacaktır. 

Kurumumuz, 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 1092/1-1 

I '«"' 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

6 KALEM 645 B. FİYAT - ALLİS YEDEÛI SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yaiıköşkü Cad. Yalıköskü Han Kat 4-5'deki Mümes

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

tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 15 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 1037 / 2-1 

S.S.K. Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı 10 adet Ultrasonografi, 1 adet Vitreetomi, 
13 adet küçük tip protable monitür (Fetal kalp dinleme) cihazlarının, akreditifi Ku
rumumuzca açılmak kaydıyla ithal edilmek suretiyle üıalesi yapılacaktır. 

Buna dair ihale dosyası Ankara Mithatpaşa Cad. No. 7 deki S.S.K. Genel Müdür
lüğü 2 Nolu Satmalma Komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin ihale dosyasında mevcut şartnameler doğrultusunda hazırlayacakları 
teklif mektuplarım 6/3/1984 tarihi mesai bitimine kadar S.S.K. Genel Müdürlüğü Mal
zeme Dairesi Başkanlığı evrak servisine vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkan
lığında bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü olarak postalamaları lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurum ihaleyi yapıp yanmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

852 / 2-J. 

••- • -

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

36500 MT. AKR1L1K REYON BEZ SATINALINACAKTTR 
Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının ihtiyacı için 36500 Mt. Yeşil 

AkrUik Reyon Bez Satınalmacaktır. 
Bu işe ait teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden, istanbul'da İnönü Caddesi No. 88 Taksim/İstanbul adresindeki İs
tanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek
tuplarını kapalı bir zarf içerisinde 6 Şubat 1984 günü saat 17.00 ye kadar Kurumumuz 
Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kıs
men veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

575 /1-1 
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istanbul Sağlık Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığından (Bir Nolu 
Saymanlık : 

İstanbul Sağlık Kurumlarının 1984 Mali Yılı ihtiyaçları için satınaiınacak aşa
ğıda cinsi, miktarı, muhammen bedel tutarları üe ilk teminatları gösterilen 4 grup 
halindeki sebze ve meyveler 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince kapalı tek
lif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ihalesi 13/2/1984 Pazartesi günü aaat 15.0ü de istanbul Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

İsteklilerin aşağıda cinsleri hizalarında gösterilmiş olan ilk teminatlarım ya
tırdıklarına dair bir belge ile cari yıla ait ticaret odası vesikalarım, şirketler ise sir
külerinin veya şirket adına ihaleye iştirak edeceklerin vekaletnamelerimde içerisine 
koymuş usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarım ihale saatinden yarım saat 
öncesine kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları gerekir. 

Bu işe ait şartnameler İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satmalıma 
Komisyonu Başkanlığında görülebileceği gibi postada vaki gecikmeler kabul edilmez 

C i n s i Miktarı 

1. Grup Sebze ve Meyveler 
2.. Grup Sebze ve Meyveler 
3. Grup Sebze ve Meyveler 
4. Grup Sebze ve Meyveler 

51 Kalem 
46 Kalem 
51 Kalem 
47 Kalem 

Muhammen bedel 
tutan 

T L . 

2.209.055 
27.277.000 
39.811.445 
8.258.000 

tik teminat 
tutarı 

TL. 

66.275 
818.310 

1 194.245 
247.740 

1036 / 1-1 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler Ticari ve Teknik Şartnamesine göre 
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalınacakür. 

1 — istekliler bu alıma ait Teknik ve Ticari Şartnameyi Ankara'da Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İç Satınalma Şubesin
den veya İstanbul, İzmir Bölge Müdürlüklerimizden temin edebilirler. 

2 — Teklifler engeç 15/2/1984 günü mesai saati sonuna kadar aşağıda gös
terilen Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra 
gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3 — Son teklif verme tarihinden sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş.'nce saç fiyatlarına zam yapılması halinde işbu zam Ticari Şartname eki lis
tede ayrıntılı olarak yazıldığı şekli ile fiyata ilave edilecektir. 

4 — istekliler, ihale konusu malzemelerin her birinin tamamı için teklifte bu
lunabilecekleri gibi kısmi teklifte de bulunabilirler. 

5 — Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen ihale et
mekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir. 

Teklifin Verileceği 
Malzemenin cinsi Miktarı Sat. Korniş. Başkanlığı 

Sekreter Sandalyesi (dönerli) 
Müdür Koltuğu (dönerli) 
Misafir Koltuğu (kapalı tip) 
Şef Tipi Döner Koltuk 

4.000 Adet 
12.000 » 
15.000 » 
10.000 » 

XI Nolu 
I 3» 
I » 
I > 

1090 /1-1 
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İstanbul Sağlık Müdürlüğü Satınalma Komisyon Başkanlığından (2 Nolu Say
manlık; : 

İstanbul Sağlık kurumlarının 1984 mali yılı ihtiyaçları için satınalınacak aşağıda 
emsi, miktarı, muhammen bedel tutarları ile ilk teminatları gösterilen 4 grup halinde
ki sebze- ve meyveler 2888 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince kapalı teklif usu
lü iic eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ihalesi 13.2/1984 Pazartesi günü saat 11.00 de istanbul Sağlık ve Sos
yal Yardım Müdürlüğü binasında, toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin aşağıda cinsleri hizalarında gösterilmiş olan ilk teminatlarım yatır
dıklarına dair bir belge ile cari yıla ait ticaret odası vesikaların, şirketler is» sirküle
rinin veya şirket adına ihaleye iştirak edeceklerin vekaletnamelerini de içerisine koy
muş usulüne göre hasırlayacakları kapalı zarflarım ihale saatinden yarım saat önce
sine kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları gerekir. 

Bu işe ait şartnameler İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu Başkanlığında görülebileceği gibi postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muhammen bedel İlk teminat 
tutarı tutan 

C i n s i Miktarı TL. TL. 

1. Grup Sebze ve Meyveler 45 Kaleni ll.504.7oQ 345.145 
2. Grup Sebze ve Meyveler 50 Kalem 50.510.850 1.815.330 
3. Grup Sebze ve Meyveler 51 Kalem 52.843.440 1.585.304 
4: Grup Sebze ve Meyveler 48 Kalem 37.059.750 1.111.793 

1036 / 2 / l - l 

Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve İhale Komisyo
nu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde İç pi
yasadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 16/2/1984 günü saat 14.30 4a Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve 
İhale Komisyonunda, yapılacaktır. 

3 — İhaleye girebilmek için, teklif edilen tutar bedelin % 2,5 u geçici teminat 
alınacaktır. 

4 — Tekliflerin ihale saatinden yanın saat önce Müessesemiz Ticaret Müdürlü-
gü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dik
kate alınmaz. , 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2430 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tama-
men serbesttir. 

Satın alınacak malzemenin cinsi Miktarı 

1. ingiliz beziri 5000 Kg. 
2. Çinko üstübeç 3000 > 
3. Çam nefti 15000 * 
4. is siyahı toz boya 10000 » 

Süiyen toz boya 10000 
0. Zirkon esaslı boya 500 
7. Silis esaslı boya 5 0 0 

5 
> 

1111 /1-1 
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Yan Yüzüncü Yıl üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — üniversitemiz öğrenci yurdunun ihtiyacı olan, her biri 4 tonluk olmak 
üzere 2 adet boru serpantiü sıcak su boyleri ve tesisatı işi 2888 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 3?. maddesi gereğince kapalı teklif usuiü ile yaptırılacaktır. İşin keşif be
deli 4.369.669. - TL. dir. 

2 — İhale 13/2/1984 Perşembe günü saat 10'da yüzüncü Yd Üniversitesi İhale 
Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 

3 — İhale dosyası ve teknik şartname mesai saatleri içerisinde üniversitemiz 
Satınaima Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

4 — İsteklilerin 1984 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesi ve yeterhlik belgesini 
ibraz etmeleri şarttır. (Yeterlilik belgesi Bayındırlık Müdürlüklerinden) 

5 — İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 
irsale saatinden 1 (bir) saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz kargılığın
da teslim edeceklerdir. 

6 —• Geçici teminat miktarı 131,100,— TL. olup, teminat olarak 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 26. maddesi gereğince belirlenen değerler kabul edilir , 

7 - - İhaleye 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilenlerin 
dışındakiler katılabilir. 

8 — Üniversitemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 28. maddesi gereğince 
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 1093 / 2-1 

10 ncu Piyade Yugay Komutan Yardımcılığı Erciş Askerî Satın Alma Komisyon 
Başkanlığından. 

1 — 10. P. Tug. K. Yrd. lığı birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda cinsi miktarı, 
muhammen fiyatı ile geçici teminatı yazılı yiyecek maddesi satın alınacaktır. 

2 — Alımlar 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü üe 
yapılacaktır. 

3 — İhalede Ticaret Odssı kayıt belgesi, ikametgah belgesi, Teminat makbuzu, 
vekaletname, ile ihaleyi ilgilendiren tüm belgeler aranacaktır. 

4 - - İhale Erciş/de 17 Şubat 1984 günü saat 10.00da 10. P. Tug. K. Yrd. lığı 
Astsubay Gazinosu binası içinde yapılacaktır. 

5 — ihaleye girecek müteahhitler ihale saatinden en az bir saat evvelinden iha
le yerinde bulunarak teklif mektuplarım komisyona vermeleri şarttır. 

6 — İhalesi yapılacak yiyecek maddesinin şartnamesi Ankara,, İstanbul, Leva
zım Amirliğinde ve 10. P. Tug. K. Yrd' lığı As. Sat. Ai . Kom. Başkanlığında mesai 
saatlerinde görülüp okunabilir. Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz ve bundan 
böyle yapılacak her türlü aksaklıklardan komisyon sorumlu tutulmayacak, izahatta 
bulunulmayacaktır. 

Cinsi : K. sığır eti, Miktarı: 80.000 Kğ., Muh. fiyatı: 383.— TL., Geç. teminatı: 
919,200,— TL., İhalenin gün ve saat : 17/2/1984 10.00. 1033 / 1-1 
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Samsun Belediye Başkanlığından : 

1 — Temizlik İşleri Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilen 2 Adet Hidrolik Sıkış-
tırmalı Çöp Kamyonu ile 2 Adet Çöp Toplama Kamyon üzerine özel İmalat Yapıl
ması ile Alınması İşleri, Tanzim olunan şartnamesi hükümlerine istinaden kapalı zarf 
usulü ve eksiltme suretiyle satın alınacaktır, 

2 — İki Adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun muhammen bedeli 
23.400.00C-- Lira olup, Teminat ise 702.000,— Ilındır. 
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3 — İki Adet Çöp Toplama Kamyon üzerine özel İmalat yapılması iğinin 
muhammen bedeli 5.900,000,— Lira olup, Teminatı ise 177.000,— Liradır. 

4 — Bahse konu olan işler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi hükümlerine isti
naden kapalı zarf usulü ve eksiltme suretiyle yaptırılacaktır, 

5 — İşin eksiltme ve ihalesi 10/2/1984 Cuma günü saat 16.00 da Belediye'de 
Belediye Encümeni huzurunda icra edilecektir. 

6 — Talipleri tarafından hazırlanacak olan kapalı zarf teklif mektuplarına 
teklif mektubundan başka teminat makbuzu ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odasından 
alınmış 1984 yılına ait Belge konulması şarttır. 

7 — Hazırlanacak olan kapalı zarf teklif mektuplarının mezkûr gün en geç 
saat 15.00'e kadar Belediye Encümeni Başkanlığına tevdi'i gereklidir. 

S — Bu işe ait ihale şartnamesi ile dosyasının mesai saatleri dahilinde En
cümen İşleri Müdürlüğünde görülebileceği İlân olunur. 1113/1-1 

"• •" 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı gösterilen malzemeler teknik ve ticari şartnamesine 
göre, kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

1 — İstekliler, bu alıma ait teknik ve ticari şartnameyi Ankara'da Devlet Mal
zeme Ofisf Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Iç Satmalma Şube Müdür-
lüğü'nden veya İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizden temin edebilirler. 

2 — Teklifler engeç 13/2/1984 günü çalışma saati sonuna kadar Devlet Malze
me Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No. lu Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı'nda bulun
durulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. 

3 — İhale son teklif verme tarihi ile, sözleşmede yazılı son teslim tarih", arasın
da Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. nce saç fiyatlarına zam yapılması halinde işbu 
zam ticari şartnameye ekli listelerde gösterildiği şekliyle fiyatlara intikal ettirilecektir. 

4 — İstekliler, ihale konusu malzemelerin herbirinin, tamamı için teklifte bu
lunabilecekleri gibi kısmi teklifte de bulunabilirler, 

5 — Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale 
etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir. 

Malzemenin cinsi Miktarı 

Dosya dolabı 14.000 Adet 
Soyunma dolabı 20.000 Adet 
Camlı Blok Kütüphane 1.500 Adet 

498 /1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

13 K A L E M MUHTELİF SOMUNLU CIVATA VE RONDELA 
SATIN ALINACAKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'te : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

Müdürlüğümüz, 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü

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

tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 15 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur, ı ı ı o / ı- ı 
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KUMAŞ Kütahya Manyezit İsletmeleri A. Ş. Müessese Müdürlüğünden : 

SİN TER MANYEZİT VE HAM MANYEZİT CEVHERİ NAKLETTİRİLECEKTIR 
17/12A983 tarihli Resmi Gazete ve 18/12/1983 tarihli Hürriyet Gazetesinde 

ilân edilerek 13/1/1984 tarihinde yapılan Sinter Manyezit ve Ham Manyezit Cevheri 
nakline ait ihale, teklifler haddi layığında görülmediğinden, söz konusu nakliye işi 
aşağıdaki şartlarla yeniden ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — A) Suludere Manyezit Madeni İşletmesinden Kütahya-Eskişehir Kara
yolu 9. Km. deki Fabrikamıza 35.000 Ton Ham Manyezit Cevheri, 

B) Suludere Manyezit Madeni İşletmesi dahilinde 209.000 Ton Tuvönan Man
yezit Cevheri, 155.000 m> dekapaj malzemesi, 

C) Turan Manyezit Madeni isletmesi dahilinde 250.000 m' dekapaj malzemesi, 
D) Kütahya Sinter Manyezit İşletmemizden Gebze (İZMİT) Dil İskelesine 

35.000 Ton Sinter Manyezit, 
Kapalı zarf usulü teklif almak sureti ile naklettirilecektir. 
2 — İstekliler bu işe ait ihale dosyasını Farabi Sokak No. 27 Kavaklıdere-

Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüzden (Tel : 28 47 37 - 28 47 19 - 28 47 16) ve 
Kütahya-Eskişehir Karayolu 9. Km. deki Müessesemizde (Tel : 22 83-29 76) görebilir 
veya bedeli karşılığında alabilirler. 

Z — Teklif vermek isteyenlerin yeterlik belgesi alabilmeleri için şartnamede 
belirtilen belgeleri en geç 6 Şubat 1984 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Müesse
semizde bulundurmaları gereklidir. 

4 — Yeterlik belgeleri 8 Şubat 1984 tarihinden itibaren Müessesemizden veri
lecektir. 

5 — Isteklüerin kapalı zarf içerisindeki teklif mektuplarını en geç 14 Şubat 
1984 Sah günü saat 13.00'e kadar Müessesemizde bulundurmaları şarttır. Teklifler 
aynı gün saat 14.00 de açılacaktır. 1129 /1-1 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuz gereksinimi 1 Adet Jeneratörlü Kaynak Makinası Fiyat ve 
teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İlgililerin tekliflerini, idari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre 
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 16/2/1984 günü saat 14.00'e kadar Kuru
luşumuz Yazı işleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili İdari ve Teknik şartnameler Kuruluşumuz Makina ve ikmal 
Daire Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgarfla yapılacak teklifler değerlendirilmeye

cektir. 
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 1108/1-1 

1 — Kuruluşumuz gereksinimi 3 kalem Elektrod fiyat ve teklif alma usulü 
İle satın alınacaktır. 

2 — ilgililer tekliflerini, idari şartnamememizin 1. maddesinin c fıkrasına göre 
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 16/2/1984 günü saat 14.00'e kadar Kuru
luşumuz Yazı işleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili idari ve Teknik şartnameler Kuruluşunuz Makina ve ikmal 
Daire Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeye

cektir. 
6 — Kuruluşumuz 2888 sayılı Yasaya tabi değildir. 1109 / 1-1 
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TEK Sınırlı Sorumlu Ege Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : (İzmir) 

KABLO KANALI HAFRİYATI VE KABLO DÖŞEMESİ ÎŞ1 YAPTIRILACAKTIR 
Müessesemizin İzmir İli sınırlan içinde, muhtelif yerlerde kablo kanal hafriyatı 

ve kablo döşemesi işi, 1983 yılı sabit birim fiyatları üzerinden hesaplanan 64.270.607,— 
TL. keşif bedelle kapalı zarf teklif alma usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1. Teklifler 16/2/1984 günü saat 15.00 de S S. Ege Elektrik Dağıtım Müessese 
Müdürlüğü Sanayi Caddesi No. 47 deki İhale Komisyonu Odasında açılacaktır. 

2. Tekîlf vermek için «•Katılma Belgesi» alınması şart olup, isteklilerin; 
a) B grubundan en az işin keşif bedeli kadar yüklenicilik karnesi, 
b) Benzeri bir işi yüklenici sıfatıyla bitirdiğine ilişkin ilgili resmi makamlar

dan alınmış belge. 
c) Eksiltme şartnamesinin S, maddesinde belirtilen belgelerle 9/2/1984 günü 

saat 17.00 ye kudar Sanayi Caddesi No, 47 zemin katındaki S. S. Ege Elektrik Da
ğıtım Müessese Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

3. Katılma belgesi 14/2/1984 tarihinden itibaren Müessese Müdürlüğümüzden 
alınacaktır. 

4. Tekliflerin engeç 16/2/1084 günü saat 24.00'e kadar Müessese Müdürlüğü
müz Muhaberat Servİ3İne verilmesi geı eklidir. 

5. İhale dosyası Müessese Müdürlüğümüz inşaat Müdürlüğünde görülebilir, 
6. Bu İşin geçici teminat tutarı 1.928.120,— TL, dir. 
7. Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 1112/1-1 

Erzurum Levazım Amirliği Satmalına Komisyonu Başkanlığından : 

Askeri Birlikler ihtiyacı için 5395 Ton Muhtelif İkmal maddesi ta arttırılacaktır. 
Tahmini fiatı 1 Ton/Km. si 29, - TL. olup, tahmini tutarı 25.409.510,— Geçle? 

teminatı 762.286,— TL. dir. 2490 sayılı Yasanın 31. maddesine göre kapalı zarfla iha
lesi 16 Şubat 1984 günü saat 10.30 da Komisyonumuzda yapılacaktır. Bu işe ait 
evsaf ve şartnameler mesai saatleri dahilinde An kara-İstan bul Levazım Amirlikleri 
ile Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bi-
saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

T032/1-1 

Çeşitli ilânlar 
.Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Küçükesat'ta 5232 ada 1, 2, 3, 18, 19 Nolu Parsellerde yapılan değişikliğe ait 
hazırlanan 77531 nolu çap Müdürlüğümüz ilân .ahtasma asılmıştır. 

Hâııen ilgililere duyurulur. 1034 / 1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 77517 Nolu Çap 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

Hanen ilgililere duyurulur. 
Ada t No : 13366, Parsel No : 2-5 1035 / 1-1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Kırklareli İli Pınarhisar İlçesinin Belediye hudutları dışında kalan bütün Bu
caklar ve Köylerdeki taşınmaz malların 766 sayılı Tapulama Kanununa göre Tapu
lamalarının yapılacağı Hân olunur. 730/1-1 
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Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden , 

İşletme Müdürlüğümüzce yayınlanan «Milli Güvenlik Konseyince Kabul 
Edilen Kanunlar, Yayınlanan Bildiri ve Kararlar ile Önemli Mevzuat» kitabı
nın 7. cildi İşletme Müdürlüğümüz satış bölümünde satılmaktadır. 

Yedinci cild Mayıs 1982 tarikinden Temmuz 1983 tarihine kadar ki mev
zuatı kapsamakta olup, fiyatı i.000 TL. Ödemeli gönderildiği takdird* 1.200 
TL.sıdı*. 

İlgililerin bilgisine sunulur. 

Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığınca hazırlanan Beşinci Terüö 21 
cilt Düstur i l Kasım 1981 - 30 Eylül 1962) 2.S50 TL. ye Resmi Gazete satış yer
lerinde satılmaktadır. Posta ile taleblerde 3.000 TL sidir. 

Abonelerin dikkatine sunulur. 

Resmi Gazete ile abone, ilan, diğer konularda telefonla görüşme ihtiyacı 
duyan tüzel ve özel kişilerin İşletme Müdürlüğümüzün çeşitli hizmet servisleri 
ile daha kolay temas sağlamaları için aşağıdaki telefonları kullanmalarını 
tavsiye ederiz. 

— İşletme Müdürü > 12 34 «i 
— İşletme Müdür Yrd. i 1043 61 

(Abone, İlân, Borçlar Servisi) 
— Saymanlık •. 10 97 37 
—• İşletme Şefliği » 12 54 59 
— Santral t 24 13 30 -- 24 13 31 — 24 33 08 
— Abone Hizmetleri Şefi < 10 89 84 
— İlan Hizmetleri Servisi s Santraîdaa 40 (Dahili) 
özel ve Tüzel Kişilerin bilgilerine sunarız. 

Resmî Gazete Fihrist i 
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