
T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 

Yönetim ve Yazı İşleri İçin 
Başbakanlık Neşriyat S Mart 1984 Sayı: 1833S 
Daire Başkanlığına 

başvurulur 
PERŞEMBE 

Sayı: 1833S 

YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 

Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun 

Kanun No. 2984 Kabul Tarihi > 29.2.1984 

MADDE ı. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağı
daki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1976-1977 eğitim - öğretim yılı başından 1983-1984 eği
tim - öğretim yılı sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önli-
sans ve lisans, eğitim - öğretim programları ile yüksekokulların (2809 sayılı Ka
nunla adı ve yapısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarının öğrencileri dahil) her
hangi bir sınıfından kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği 
ile ayrılan öğrencilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay için
de ilgili üniversiteye başvurmaları halinde, ayrılmış bulundukları eğitim - öğretim 
programlarına bıraktıkları yerden devam etmek üzere bu Kanun hükümleri çerçe
vesinde kayıtları yenilenir. Ancak, 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda ilişik
leri kesilenler ise ilişikleri kesildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde kayıtlarını 
yenileyebilmek için müracaat edebilirler. 

Bu öğrencilerin derslere ve ilgili programlara intibakları daha önce başar
dıkları dersler dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar 
içerisinde ilgili üniversite tarafından yapılır. Bu suretle öğrencinin intibak ettiril-
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diği sınıf ve sömestreden önceki eğitim - öğretim süreleri, ayrıldığı sınıf ve sömest-
redeki normal öğrencinin o sınıf veya sömestreye gelinceye kadar geçirdiği eği
tim - öğretim süresine eşit kabul edilir. Bundan sonra o sınıf veya sömestrede oku
yan öğrencilerin tabi oldukları mevzuata uyarak öğrenimlerine devam ederler. 

Bu Kanun hükümlerine göre ilgili üniversitelere başvuran öğrencilerin han
gi ders yılında öğrenime başlayacakları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 6 ay içinde ilgili üniversitelerce öğrencilere bildirilir. Ancak ilişiği 1983 -1984 
öğretim yılı içinde kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrencilerin bir hafta 
içinde müracaatları halinde, müracaatlarını müteakip bir hafta içinde durumları 
karara bağlanır ve öğrenimlerine imkan sağlanır. İlişiği 1983 -1984 eğitim - öğretim 
yılı sonunda kesilenler için ise üniversiteler, ilişik kesilme tarihinden itibaren ik i 
hafta içinde hangi ders yılında öğrenime başlayacaklarına karar verilir. 

Askerlik süresi gelmiş olanlar bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hak
ları kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hü
kümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta 
olanlar ile öğrenimleri sırasında yaş haddi sebebiyle askere alınanlar terhislerin
den sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine devam edebilirler. Bunların üç aylık 
başvurma süresi terhisleri tarihinden; Yükseköğretim Kurulunca esasları tespit 
edilecek mücbir sebepler yüzünden bu haklarını kullanamayacak durumda olan
ların üç aylık başvurma süresi ise mücbir sebeplerin kalktığı tarihte başlar ve bu 
öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları üniversitelerce 15 gün 
içinde karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir. 

Yukarıdaki hükümlere göre kayıtları yenilenen öğrenciler, izlemiş oldukları 
eğitim - öğretim programları açık öğretim programlarında mevcut olduğu takdir
de, kendi istekleri ile bu programlara veya eşdeğer program yürüten üniversiteye 
naklen yazılabilirler. Belirli dallarda öğrencilerin isteği de gözönünde tutularak, 
dışardan eğitim öğrencisi (ekstern) olarak yazılmalarına üniversite senatolannca 
karar verilebilir. 

1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurumlarından ilişiği kesilenler 
ile Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şah
siyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve 4.11.1981 tarihinden 
sonra disiplin cezası alarak üniversiteden ilişiği kesilenler bu Kanun hükümlerin
den istifade edemezler. 

Bu Kanunun uygulanmasma ilişkin tedbirler Yükseköğretim Kurulu tarar 
fından alınır. Uygulama ile ilgili yönetmelik iki ay içerisinde Yükseköğretim Kuru
lu tarafından çıkarılır. 

Devam mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokulların son sınıfında tek dersten 
başarısız duruma düşmüş öğrenciler devam şartı aranmaksızın sınavlara katılabi
lirler. 

MADDE 2.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/3/1984 
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İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 8785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2981 Kabul Tarihi = 24.2.1984 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

EİBİNCİ BÖLÜM 
Amaç; Kapsam ve İstisnalar 

Amaç 
MADDE 1l. — Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı 

olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak iş
lemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygu
lama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa 

edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar; 
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar, 
b) 8785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler 

gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapı
lar, 

c) (b) bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar. 
İstisnalar 
MADDE 3. — İstanbul ve Çanakkale (özel kanun çıkarılıncaya kadar) Boğaz

ları ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belir
lenmiş ve belirlenecek yerlerde. Askerî Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgelerin
de, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılarda bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Tasnif 
MADDE 4. — imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapı

larla gecekondular, tabi tutulacakları işleme göre aşağıdaki gibi tasnif edilir: 
a) Muhafaza edilecekler, 
b) Islah edilerek muhafaza edilecekler, 
c) Bu Kanunun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar, 
Bu Kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek veya ıslah edilerek 

muhafaza edilecek yapılara bu Kanundaki mükellefiyetlerin yerine getirilmesi 
kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. 

Görevli idarelerce alınacak tedbirler 
MADDE 5. — Valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşlarca; her tür ve öl

çekte imar planlarının ve uygulamalarının vatandaşların inşaat işlemlerini güçleş
tirmeyecek, düzensiz uygulamalara zorlamayacak şekilde ve zamanında yapılma
sına; ayrıca ruhsat verme işlemlerinde müracaatların birikmesine ve gecikmesine 
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sebep olan engellerin kaldırılmasına, işlemlerin süratle yürütülmesine dair gerekli 
tertip ve tedbirler alınır. 

Eski eserler ile koruma alanları ve SİT bölgelerinin yeniden değerlendiril
mesi 

MADDE 6. — Şimdiye kadar karar verilmiş eski eserler ile bunların koruma 
alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kanunu uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üze
re en geç 2 yıl içinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir ve ilan 
edilir. 

İKİNCİ KISIM 
Uygulama Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müracaat İşleri 

MADDE 7. — İmar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının 
bulunduğu yerin valilik veya belediyelerine aşağıdaki esaslara göre müracaat edi
lir. 

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek maliki olanların sahibi, 
apartmanların müteahhitleri veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri 
veya bunların vekilleri form dilekçe ile Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
Belediyelere; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe bizzat müracaat 
ederler. Müracaat iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan 
müracaatlarda dilekçenin postaya verildiği tarih müracaat tarihi sayılır. 

Müracaat; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit edilip, valilik ve beledi
yelerce-, dış temsilcilikler için de Dışişleri Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçe 
ile yapılır. Form dilekçeye Madde 8'de belirlenen tespit ve değerlendirme belge
leri eklenir. 

Müracaat; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay için
de yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışmda çalışan işçiler ile 
daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dışında üç aydan fazla devam edenler 
için müracaat süresi 12 aydır. Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi, 
tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere arazi 
ve arsalarının ada ve parselini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki 
mevcut bilgileri havi bir form dilekçe ile müracaat masrafını ödemeden müracaat 
edebilirler. 

16/3/1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan müracaat iş
lemleri ayrıca bir ücret alınmadan geçerli olup, hak sahipleri bu Kanuna göre) 
istenilecek belgeleri dosyalarına ilave ederler. 

Ancak yeni yapılacak müracaatlar için belediye veya il özel idareler hesa
bına millî bir bankaya 2.000 TL. müracaat masrafı olarak yatırılır. Banka şubesi 
bulunmayan belediyelerde bu bedel belediyeye yatırılır. 
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Yukarıda belirtilen müracaatların usulüne uygun yapılmasını temin için va
lilik veya belediyelerce yeterli bürolar kurulur ve gerekli her türlü tertip ve tedbir
ler alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli İşlemler ve Tapu Verme 

Tespit ve değerlendirme işlemleri 
MADDE 8. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit iş

lemlerinde; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya beledi
yelerce bastırılacak standart form kullanılır. 

Bu tespit kapsamına temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökül
müş olmak şartıyla inşaatına başlanmış tüm yapılar dahildir. 

Tespit formları düzenlenerek başvuru formlarına tespit belgesi olarak eklenir. 
Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının 

bu Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân harcını ve 
bu Kanuna göre hesaplanacak munzam harcını, fenni sorumluluğu üstlenilmiş rö-
leve planını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan alanlarda yapılmış.yapılar için bu Kanunda belirtilen esas
lara göre tespit edilecek rayiç bedel üzerinden hesaplanmış arsa bedelini ihtiva 
edecek şekilde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun dol
durulmasıyla elde edilir. 

Tespit ve değerlendirme belgeleri müracaat sahibince yeminli özel teknik 
bürolara doldurtturulur. Bu büroların kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve ücret 
tarifeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, Kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren (l) ay içinde hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. 

16.3.1983 tarihli 2805 sayılı Kanun gereğince başvurmuş bulunan müracaat 
sahipleri, tespit ve değerlendirme belgelerini yeminli özel teknik bürolara hazırla
tarak daha önceki müracaat formlarına eklerler. 

Uygulama İşlemleri 
MADDE 9. — a) Arsa müstakilen kendine ait olupta üzerindeki yapı imar 

mevzuatına aykırı işe: 

Müracaat dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre gerekli 
harçlar tahsil edilmek suretiyle yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni hemen; 

Yapı ıslah edilerek korunacak durumda ise yapı ruhsatı ve kullanma izni 
ıslah edildikten sonra hemen verilir. 

Daha önce mevzuata aykırı ruhsat verilipte bu ruhsat ve eklerine göre inşa 
edilen veya inşa halindeki yapılarla her ne sebeple ruhsat ve kullanma izni iptal 
edilen yapılar için (tehlike arzedenler hariç) daha önce verilmiş bulunan ruhsat 
ve kullanma izinleri müktesep hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca hiçbir 
harç ve para cezası alınmaz. 

Ruhsatiye ile inşaasına başlanmış, ancak ruhsat ve eklerine aykırılığı nedeni 
ile mühürlenerek (4) yıllık ruhsat müddeti içerisinde yapımı tamamlanamamış 
yapılara, binanın biten kısımları için fenni mesuliyeti üstlenilmiş röleve projesi esas 
alınarak 6785 sayılı İmar Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yeniden ruhsatiye 
verilmek suretiyle inşaatın tamamlanmasına izin verilir. 
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b) Hazine, belediye, il özel idare ve vakıf arazisi üzerinde yapılmış gece
kondular (a) bendindeki hükümlere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin 
veya en geç 4 yıl içinde 12 taksitle bu Kanun hükümlerince çıkarılacak yönetme
likte belirtilen esaslara göre ödenir. 

c) Başkasının arazisi üzerine yapılmış gecekondular arsa malikinin muva
fakati halinde (a) bendindeki hükümlere tabidir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde anlaşma sağ
lanamadığı takdirde; Bakanlar Kurulunca bu bölgenin 775 sayılı Kanun veya Arsa 
Ofisi Kanunu gereğince istimlakine karar verilebilir. Bu takdirde istimlak bedeli 
gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. İhtilaf halinde yargı mercilerinin kararına 
göre işlem yapılır. 

(b) bendine göre kendisine tapu verilecek alanlara (400) m2 den fazla arazi 
tahsis edilmez. Bu gibi fazlalıklar ıslah imar planında gerektiği şekilde değerlen
dirilir. 

Tapu tescili dışı kalmış yerlerle, kadastro ve tapulaması henüz yapılmamış 
İmar Kanununa aykırı olarak yapılanmış mahallelerin bu Kanun tatbikatına mün
hasır olmak üzere kadastro ve tapulama işlemleri ilanların yapılmasına ve komis
yonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri 
uyarınca, tapulama ve kadastro müdürlüklerince öncelikle tamamlanır. 

Tapu verme 
MADDE 10. — a) Bu Kanun hükümlerine göre; hazine, belediye, il özel ida

resi veya vakıf arazileri üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar 12 nci 
madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca 
bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar 
hanesinde gösterilecek ilgisine «Tapu Tahsis Belgesi» verilir. 

Tapu Tahsis Belgesi, ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine ve
rilecek tapuya esas teşkil eder. 

b) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış hisseli arsa ve araziler veya özel 
parselasyona dayalı arazilerde, İmar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alan
larda; binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya Dev
letin hüküm ve, tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden ada 
veya parsellere ayırmaya, yapıları yeniden doğan imar ada veya parseli içinde ka
lanları yapı sahiplerine; yapı olmayanları, diğer hisse sahiplerine müstakil veya 
hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye 
ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini, bedeli peşin ödenmek veya parsel sa
hipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye, va
lilik veya belediyeler resen yetkilidir. 

Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki 
tasarruflar ve bunlarla ilgili takyitler (1617 ve 775 sayılı kanunlardaki hükümler 
dahil) uygulamayı durdurmaz. Bu gibi işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet 
edecek müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan işlem Medeni Kanunun 927 nci 
maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutu-
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lan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce 6785 
sayılı İmar Kanununa göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. 

Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı ola
bilecek nitelikte olduğu valilikçe uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edilerek 
tescil edilir. 

Tescil edilen bölge sınırları içinde kalanlar ile üzerinde yapılanma bulunan
lar Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, belediye 
veya özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. Islah imar planlarında genel büt
çeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan 
veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve araziler eski sahibi kamu ida
relerine, veya o işe tahsis edilmek üzere Hazineye aynı şartlarla geri verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme Esasları 

Muhafazası mümkün yapılara ruhsat ve kullanma izni verilmesi 
MADDE 11. — Değerlendirmelerde aynen veya ıslah edilerek muhafazası 

mümkün olan yapılardan, komşu parsele çıkmalar da dahil tecavüzlü olarak yapı
lanlara, tecavüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştıklarını belgelemek ve ta
pu işlemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların 
anlaşması mümkün olmadığında yargı yoluna başvurulur. 

Islah edilerek muhafaza edilecek yapılar 
MADDE 12. — a) Emlak sahibinin beyanına göre değerlendirme sonucu 

kendi parseli içinde olan imar mevzuatına aykırı yapıların; yola veya imar yoluna 
veya kıyı kenar çizgisine veya 14 (g) maddede belirtilen karayolları yaklaşma sını
rına tecavüz durumları, yapının tecavüzlü durumları giderildikten ve ayrıca kom
şu parsele tecavüzü olanların taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlem
leri tamamlandıktan sonra belirtilen durumlarına göre muhafazalarına karar veri
lir. 

b) Kıyı tanımına giren se r l e rde ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan 
diğer yerlerde; kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait olan Uman, iskele, rıhtım, 
balıkçı barınağı ve dayanma; duvarlarında valilik veya belediyelerce muhafazasın
da milli ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaştırılan Sanayi ve Tu
rizm tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara ve 
tesis sahiplerine kiraya verilebilir. 

c) imar yoluna tecavüzlü yapılara, imar yolunun uygulamasının 5 yıl için
de gerçekleşmeyeceğine belediye encümenince karar verilmesi halinde belediye en
cümeni kararıyla 5 yıllık geçici ruhsat verilir. 5 yıl sonunda imar yolunun uygula
masına geçilmeyeceğine belediye encümenince karar verildiği takdirde 5 yıllık ge
çici ruhsat tekrarlanır. 

Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular 
MADDE 13. — Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki 

uygulamalar yapılır. 
a) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşi

nin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde 
ev yapmaya müsait arsaya veya oturduğu belediye sınırı ve mücavir alan içinde bir 
ev veya apartmana sahip bulunmaması gerekir. 

b) Hazine, vakıf, belediye ve i l özel idareleri mülkiyetinde olan veya bu 
Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa ve araziler üzerinde, ıslah imar plan
lan ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal 
ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekil
de hisse tahsis edilir Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı böl
gede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse 
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verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin gerçek bedeli valilik veya belediyelerce 
rayiç bedele göre hesaplanır. 

c) Valiliğin, belediyeler veya yeminli özel bürolara yaptıracağı ıslah imar 
planları mümkün olduğu kadar fii l i durum dikkate alınarak yapılır. Bu alanlar va
lilikçe en geç (1) ay içinde tasdik olunarak tescil edilir. 

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiç
bir hak talep edemezler. 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar 
MADDE 14. — Aşağıdaki durumlara uyan yapılar bu Kanun hükümlerinden 

yararlanamazlar: 
a) Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınai 

kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli mad
de depolan için aynlmış yerlerde bu depolar dışındaki her türlü ruhsatsız yapılar, 

b) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı 
yasağı koyduğu alanlarda veya Mi l l i Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tah-
sissiz olarak Mi l l i Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üze
rinde inşa edilen yapılardan; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl 
içinde askeri makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar, 

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan «Tu
rizm Alanlarında» ve «Turizm Merkezlerinde» imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş 
veya inşası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulunan ka
rarlara uygun hale getirilmeyen yapılar. 

d) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Sivil 
Havacılık Anlaşması» nın 14 sayılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalan
ları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve 7/16130 sayılı Kararname
ye göre Ulaştırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlene
cek saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itibaren 
1 yıllık süre içinde tebliğ esaslanna uygun hale getirilmeyen yapılar, 

e) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan 'baraj, göl, gölet gibi 
satıhda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve 
kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrafında bırakılan koruma alam 
içerisindeki yapılar, 

f) 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile 1 Ekim 1983 ta
rihinden sonra inşaasına haşlanan imar mevzuatma aykın yapılar, 

g) Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz edilen ve konut olarak kullanı
lan yapılarla kamulaştırma sınırına 10 m.'den daha yakın olan ve konut dışı maksat
larla kullanılan yapılar, (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekîz ay içinde tecavüz durumları gide-
rilmeyen yapılar bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına girer.) 

h) TODD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, l i 
man sahalanyla demiryolu güzergâhları üzerinde TCDD Genel Müdürlüğünün İzni 
alınmadan yapılan yapılar, 

i) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine alt 
yapılar. 

Yapı ruhsatı ve kullanma İzni belgeleri 
MADDE 15. — Kullanılan veya kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapıla

ra, ruhsat ve kullanma izni, müracaat sahibine, 8 inci maddede istenen evrakların ta
mamlanması halinde hemen verilir. Bilahare bunların doğruluğu valilik ve belediyeler
ce kontrol edilir. 
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Kat mülkiyeti tesisi 
M A D D E 16. — Bu Kanunun uygulama alanına giren yapılarda kat mülkiye

tine geçişte, bu Kanunun 8 inci maddesindeki belgelere dayanılır. Kat mülkiyeti ku
rulmasında ortak maliklerden birinin talebi ile yetlnilir. 

Diğer ortaklar bu işleme itiraz edemeyecekleri gibi binanın giderlerine katıl
maktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar. Kaçınmaları halinde 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun hâkimin müdahalesini gerektiren 33 üncü maddesi hükmü 
uygulanır. 

Arsa payına bağlanmamış ve imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ba
ğımsız bölümlerde, arsanın tamamı için beyan edilen değerden, bu bağımsız bölüm 
için tespit edilecek değer oranı, diğer kat maliklerinin arsa payları oranında kendi
lerine peşin veya en geç 1 yıl içerisinde ödenmesi halinde yapı yeniden kat mülkiyetine 
dönüştürülür. 

Arsa bedeli için ödenmesi gereken miktarda alacaklılar kanunî ipotek hakkını 
kullanabilirler. 

Duyuru işlemleri 
M A D D E 17. — İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlen

dirme sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıkça valilik veya belediyelerce 
umumî mahallere asılır ve bu belgelerin birer örneği mahalle veya köy muhtarlıklarına 
verilir. 

Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın; güvenlik 
kuvvetleri vasıtasıyla da mal sahibine veya binayı yapana veya fennî mesullerine teb
liğ edilir. Güvenlik kuvvetlerince yapılacak tebligat 15 gün içinde tamamlanır. Tebli
ğin bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde yapı mahallinde görülebilecek bir 
yere onbeş gün müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî Hükümler 

Harçlar, arsa bedelleri, paylar 
M A D D E 18. — a) Harçlar ; 
İmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa olsun, belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde imar mevzuatına veya ruhsatlı ise ruhsat ve eklerine, aykırılık 
şekline ve derecesine 'bağlı olarak ik i kat bina inşaat harcı alınır. Belediye ve mücavir 
alan sınırları dışında ise söz konusu harcın yarısı alınır. 

Her türlü hayvancılık ve tarımsal tesislerden, İmar mevzuatına aykırı olup ol
madığına bakılmaksızın, hiçbir harç alınmaz. 

Söz konusu yapının tamamı ruhsatsız ise bütün maliklerin hisseleri oranında, 
ruhsatlı olup da, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan bölümlerde 
ise, kazanılan veya kullanılan bölümlerin sahipleri adına kazanılan alan miktarı kadar 
ekli cetvele göre tahakkuk eden harç ayrıca alınır. 

b) Arsa bedelleri; 
Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. 

Ancak bilahara yapılacak tespitte bu miktarın rayiç bedeli altında olduğu tespit edi
lirse beyan tarihi ile tespit tarihi arasında süreler de gözönünde tutularak ik i misli ce
zası ile ve bir defada tahsil edilir. 

c) Düzenleme ortaklık payı; 
Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı ya

pılanmış sahalarda arsanın % 25'ine kadar imar planı düzenleme payı alınır. 
d) 2805 sayılı Kanun hükümlerince gecekondu maliklerinden bugüne kadar 

alınan arsa kullanım bedelleri, gayrimenkulun arsa bedeline dönüşür. 
e) Bu Kanuna göre belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki gecekondu 

ve imar mevzuatına aykırı yapılardan almacak harçlar belediyesince alınır. 
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Belediye ve mücavir alan dışındaki yapılardan alınacak harçlar, tahsil edilecek 
arsa bedelleri ve kanuna ekli cetvele göre alınacak ilave harçlar bu Kanunun uygu
lanmasında kullanılmak üzere kurulacak İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı
lara Uygulanacak Bazı işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanunun fon hesabına yatırılır. Bu fondan yapılacak harcama
lar Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

Muaflıklar 
M A D D E 19. — Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma İzni verilen yapılara 6785 

sayılı İmar Kanununun 18 ve 20 nci maddelerine göre ceza tahakkuk ettirilemez ve 
tahakkuk ettirilmiş cezalar terkin edilir. Bu Kanun kapsamına giren ve lnşaası ta
mamlanmış yapılara Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve cezaları uygulanmaz. Ancak 
ödenmiş olan primler iade edilmez. Müteahhit veya taşeron vasıtasıyla yaptırılan ka
mu inşaatları İçin bu madde hükümleri uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uygulamaların örnek teşkil etmemesi 
M A D D E 20. — Bu Kanunda yer alan ruhsat ve kullanma izni hakkındaki iş

lemler bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Bu işlemler, bundan sonraki uygu
lamalara örnek teşkil etmez. Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapı
ların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapı
lar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar plan
larım geliştiren imar planları uygulanır. 

MADDE 21. — 6785 sayılı İmar Kanununun ek o uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 9. — Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında 
bulunan gedik ve zeminler (Örfü belde-paftos) tamamen müntafi ve münhedim 
olarak varlıklarını kaybedip kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hüküm
lerine göre tasfiye olunurlar. 

Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiş
tir. 

Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi 
değerinin 1/5'idir. Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince ge
dik sahibinin müracaatı halinde zemin hakkı sahibi adına emaneten milli bir 
bankaya yatırılır. Müracaat edilmediği takdirde zemin hakkı sahibi lehine kanuni 
ipotek tesis edilir. 

Zemin hakkı bedelinin 1/4'ü peşin, bakiyesi en geç üç yıl içinde yıllık eşit 
taksitlerle ödenir ve bu bedele bankaca vadesiz mevduat faizi uygulanır. Peşin 
miktar ve taksitler 40.000,— TL. dan az olamaz. Bu işlemlerden sonra tapu sici
linde gerekli terkin ve tashihler resen yapılır. 

Bankaya emaneten yatırılan veya ipotekle temin edilen zemin hakkı bedeli 
üzerindeki iddialar genel hükümlere tabidir. 

Devam etmekte olan işlemlere ait hükümler 
MADDE 22. — a) Boğaziçi Kanunundaki 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Ka

nunla ilgili hükümler yerine bu Kanun hükümleri uygulanır. 
b) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili evvelce idari yargı merci

lerine açılmış ve hangi aşamada olursa olsun kesinleşmemiş davalar düşmüş sa
yılır. Bu davalar nedeni ile taraflara harç ve yargılama gideri yüklenemez. 
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c) 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunun uygulanması nedeni ile mühür
lenen inşa halinde veya yapımı bitmiş tüm binalar bu Kanunun hükümleri uygulan
mak üzere mühürlenmemiş sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 23. — a) 2805 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır, 
b) 11/1/1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna 

aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yönetmelik 
MADDE 24. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç 

ay içinde Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik ile tesis edilecek fonların 
harcama esaslarını düzenleyen yönetmelik ve uygulama ile ilgili diğer yönetme
likler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanır ve uygulanır. 

Ayrıca bu Kanunda geçen terimler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca dü
zenlenecek ilgili yönetmeliklerde tanımlanır. 

GEÇİCİ MADDE l. — İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni 
alınmış yapılarda; 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan, kendi bağımsız bölüm
lerine ait ve fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve yapının dış görünümünü 
bozmayan, yapı kat planının dış hatları içerisinde ve taşıyıcı elemanlarını etkile
meyen değişiklikler sahibinin, durumu belirtilen iki nüsha dilekçe ile müracaatı 
üzerine kanunda ön görülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş 
sayılır. Dilekçe yapının dosyasına konur. Bu maksatla yapılacak müracaat süresi 
1 yıldır. Bu dilekçelere sadece 2.000 TL. müracaat masraflarının ödendiğini gös
teren banka makbuzu eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aşağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun 
inşa edilerek kullanma izni alınmış yapılar olarak kabul edilir. Yapılış tarihine 
bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dışındadır. 

a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden 
önce yapılmış yapılar, 

b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 
10 Ocak 1975 tarihinden önce yapılmış yapılar, 

c) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsa
mına giren veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak 
Milli Savunma Bakanlığınca kulanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli 
Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar, 

d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, 6785 sayılı İmar Kanunu
nun Ek-8 maddesi gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamı dı
şında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleşik alanlardaki ve nehir kenarına 
500 metrelik kara yönündeki kuşak içinde kalan alanlarla bu bölgelerde hazine, 
özel idare, belediye, köy tüzelkişiliği ve vakıflara ait arazilerde-, köy nüfusuna 
kayıtlı ve sürekli oturanlara ait konut ve müştemilatı ile bu bent kapsamındaki 
yerlerdeki kamu hizmeti için yapılmış yapılar, 

Ancak bu bentte sözü edilen yapılardan, Hazine, özel idare, belediye, köy 
tüzelkişiliği ve Vakıflara ait arazilerde bulunanlardan bu Kanunun 18 inci mad
desinin (e) bendine göre arsa bedelleri tahsil edilir ve gerekli tapu işlemleri 
tamamlanır. 

e) 2 nci madde kapsamı dışında kalıp, orman sınırları içinde bulunan 
veya bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybettiği için tarım ve hayvan-
cüığa tahsis edilmek üzere orman sınırları dışına çıkarılmış bulunan yerlerde-
kiler hariç, bu Kanunda özel hüküm getirilmemiş yapılar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1605 sayılı Kanunla değişik 6785 sayılı İmar Kanununda 
değişiklik yapılıncaya kadar; 
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a) Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve 
savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara, belediyeden alınan imar duru
muna (kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam mJ'sine) uyularak proje
lerinin kurumlarca tasdik edildiği ve statik sorumluluğun kurumlarına ait olduğu
nun ilgili belediyesine yetkili mercilerce yazı ile bildirildiği takdirde, İmar Kanu
nunun 4 üncü maddesinde belirtilen ruhsatiye ekleri aranmaksızın yapı izni ve
rilir . 

b) İmarlı alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapılara (a) 
bendinde belirtilen imar mevzuatı hükümlerine uyulmuş olmak şartıyla kurumla 
nn ın yetkili şubesince tasdik edilmiş 1/100 ölçekli avam projelerine yapı ruhsati
yesi verilir. 

Ancak ruhsatiye verilmeden önce yapılacak tesisin gerekli tatbikat projele
rinin kurumlarınca tasdik edildiği ve statik sorumluluğunun kurumlarına ait ol
duğunun ilgili belediyesine yazılı olarak bildirilmiş olması şarttır. 

c) İskân dışı ve tasdikli imar planı olmayan yerlerde kamu kurum ve ku
ruluşlarınca yapılacak yapılara (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri aran
maksızın kurumlarınca tasdik edilmiş vaziyet planına göre yapı ruhsatiyesi verilir. 

Bu yapıların da gerekli tatbikat projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği ve 
statik sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun yazı ile ilgili belediye veya i l 
imar müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. 

d) Köy veya dağınık şekilde yerleşik alanlarda yapılacak her türlü konut, 
ahır, ağıl, su ve yem depolan, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler gibi tarım mak
satlı yapılar için i l imar müdürlüğünden alınacak tip projelere göre veya İmar Ka
nununun öngördüğü teknik elemanlarca yapılmış veya kamu kuruluşlarınca geliş
tirilmiş projelere göre İmar Kanununun 4 üncü maddesindeki belgeler (mülkiyet 
belirten belgeler hariç) aranmaksızın yapı izni verilir. 

Bu madde hükümlerine göre yapılan yapıların geçici kabulleri yapıldığında 
bina yapı kullanma izin belgesi almış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında çıkabilecek sorunların 
çözümlenmesi ve uygulamanın eksiksiz gerçekleştirilmesinin temini amacı ile ge
rektiğinde bu Kanunda öngörülen sürelerin bir misline kadar uzatılmasına Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

Yürürlük 
MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/3/'1984 
Bu Kanun Kapsamına Giren Yapılara Uygulanacak İlave Harç Cetveli 

Bağımsız Bölüm Brüt İnşaat Alanı mVTL. 

401 m 2 ve 
Yapı Cinsleri 0-100 m 2 101-200 m' 201-300 m 2 301-400 m 2 sonrası 

Briket, tuğla ve benzeri 
yığma konut 50 TL. 100 TL. 200 TL. 400 TL. 600 TL. 
Betonarme konut 100 TL. 200 TL. 300 TL. 500 TL. 700 TL. 
Kaloriferli konut 200 TL. 350 TL. 500 TL. 750 TL. 1000 T L 
Kaloriferli, asansörlü, şö
mineli lüks konut 300 TL. 500 TL. 800 TL. 1 000 TL. 1 500 TL. 
Turistik yapılar 100 TL. 150 TL. 200 TL. 250 TL. 300 TL. 
Sanayi depolama ve işyeri 
işhanı 150 TL. 200 TL. 300 TL. 500 TL. 1 500 TL. 

Yasama Bölümü Sayfa : 12 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayısı • 84/7632 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında yürütülen 
ve Hükümetimiz adına 28 Aralık 1983 tarihinde imzalanan ilişik TUR/77/0O4/K/01/O1 
numaralı «MTA Teknoloji Laboratuvarma Yardım» projesi nihai değişiklik belge
sinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/1/1984 tarihli ve EİGM/EİUE - IV: 
733.235/TUR/77/0O4 - 4414 - 1 7 1 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı 
Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 17/1/1984 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

K M I V M M 

Cumhurbaşkanı 
T. OZAL 

Başbakan 
1. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ S. N. TÜREL 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. TENEKECİ 1. ÖZDAOLAR A. K. ALPTEMOÇİN M. N. EL DEM 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bekanı Adalet Bakanı 

Z. YAVUZTORK A. TANRIYAR A. M. YILMAZ V. AR İKAN 

MIHI Savunma Bakanı İçişleri Bekanı Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı 
M. V. DİNCERLER 1. 8. GİRAY M. AYDIN 

Milli Eflltlm Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve lakin Bakanı Sefllık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ 

Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Kfiylşlerl Bekanı Çalışma ve Soayal Güvenlik Bakanı 

H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TASÇIOGLU 

Seneyi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabi? Kaynaklar Bakanı KOltOr ve Turizm Bakanı 

Birleşmiş MlUetfer Kalkınma Programı 
Nihai Proje Revizyonu 

Memleket: Türkiye 
Proje No : TUR/77/004/K/01/01 
Proje Adı: MTA Teknoloji Labora tu varlarına Yardım 
Ekdeki proje bütçesi gerçek ve son harcamaları göstermek ve proje hesapla

rım kapatmak için hazırlanmıştır. Proje tamamlanmıştır. 
Proje bütçesindeki değişiklik aşağıda gösterilmiştir. 

Proje Toplamı Masrafa Katılım UNDP Katkısı 
(Mad 99 toplam) (Mad. 101 toplam) (Mad. 999 toplam) 

Önceki Bütçe Kodu «J» 9 303 431 $ 222 190 $ 81 241 
Revize Edilmiş Bütçe 
Kodu <K> $ 321 155 $ 222 190 » 88 805 
Artış 1 17 724 — » 17 724 
Sönmez Koksal, Dışişleri Pnkmnlıgı 
Ekonomik işler Genel Müdür Yard. 26/12/1883 
Hükümet adına Tarih 
tcd 1 0 2 3 - 9 Nolu UN/DTCD den gelen telgraf 15/9/1963 

Tarih 
Joseph Cavalli 
Mukim Temsilci Vekili 28/12/1983 
UNDP Adına Tarih 
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(Sadece BMKP'mn Kullanması İçin) 
(ABD Dolan) 

MEMLEKET: TÜRKİYE 
PROJE NO : TUR/77/004/K/01/01 
PROJE ADI: MTA Teknoloji Laboratuvarlarma Yardım 

HÜKÜMETİN MASRAFA KATILIMINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ 
(ABD. Dolan) 

TOPLAM 1077 1978 1979 1980 1981 19 8 2 19 8 3 

100. MASRAFA KATILIM 
101. Masrafa Katıhm 222.190 28.880 86.373 87.561 18.676 22.700 (38.659) 38.859 

109. BötOm Toplamı 
İSO. DESTEK MASRAF 

158. Destek Masraf 
(Masrafa Katılım) 

222.190 28.880 

31.107 3.783 

88.373 

12.092 

87.661 

9.4S9 

18.676 22.700 

2.815 3.178 

(38.859) 

(5.412) 

38.659 

5.412 

159. Bölüm Toplamı 31.107 3.783 12.092 9.459 2615 3.178 (5.412) 5.412 

199. TOPLAM MASRAFA 
KATILIM 253.297 30.643 

Ödeme Programı Tarih 
98.485 

Miktar 
77.020 

Katılımcı 
21.291 25.878 

Tarih 
(44.071) 

Miktar 
44.071 

Katılımı 

1. Masrafa Katılımı Haziran 1977 71.400 Türkiye Eylül 1979 29.879 
Haziran 1978 44.030 » Ekim 1979 10.261 
Aralık 1978 44.030 • Ocak 1981 29.356 
Nisan 1979 39.940 » Temmuz 1981 23.390 

a) Teslim alınan toplam masrafa katılım $ 292.088 
b> Kullanılan masrafa katılım toplamı (Madde 199 toplam) * 253.297 
c) 6 MTA projesinin sürmekte olan faaliyetlerini finanse eden TUR/827004 projesine transfer edilen miktar (a-b) 

(Sadece BMKFnın Kullanması İçini 
(ABD Dolan] 

MEMLEKET : Türkiye 
PROJE NO : TUR/77/004/K/Ol/Ol 
PROJE ADI: MTA Teknoloji Laboratuvarlanna Yardım 

TOPLAM 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Türkiye 

: t 38.789 

1 9 8 3< 

100. MASRAFA KATILIM 
101. Masrafa Katıhm 222.190 26.880 86.373 «7.561 18.876 22.700 (38.859) 38.859 

109. Bölüm Toplamı 222.190 28.880 88.373 87.581 18.876 22.700 (38.659) 38.659 

999. BMKP TOPLAM 
(1) Proje 1982 sonunda taı 

98.965 — 45.898 
mayalanmıştır. 1983 bütçesi sadece 

14.931 — 1.586 
finansman ayarlamaları içindir. 

75.199 (38.658) 
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BMKP KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (ABD Dolan) 
MEMLEKET: TÜRKİYE 
PROJE NO : TUR/T7/004/K/01/01 
PROJE ADI : MTA Teknoloji Laboratuvarlarma Yardım 

TOPLAM 19 7 7 
a/a S a/a i 

1 
a/a 

9 7 8 19 7 9 
» a / a * 

1 
a/a 

9 8 0 1 1 
t a/a 

) 8 1 
* 

1 
a/a 

9 8 2 1 9 ( 
S a/a 

i 3' 
* 

10. Proje Personeli 
11. Uzmanlar 

11.01. Uzmanlar 
11.02. Danışmanlar 

14.984 
9.865 — 

12.982 
6.595 

2.002 
3270 — — — 

11.99. Ara Toplam 24.849 — 19.577 2.002 3270 — — — 
18. Geçmiş Yıllar Ayar. (10.858) — — (10.858) — — — — 
19. Bölüm Toplamı 13.991 — 19.577 (8.856) 3.270 — — — 

30. Eğitim 
31. Burslar 119 139.797 18 26.638 65 63.130 29 17.643 1.035 69 7 31.282 — 

32. Grup Eğitimi 1 8.581 — 4.300 161 1 2.100 — — 

38. Geçmiş Yıllar Ayar. (288) — (548) — (836) — — 

30. Bölüm Toplamı 120 146.070 18 26.638 65 67.978 29 17.804 1 2.299 88 7 31282 — 
40. Ekipman 

42. Sarf Malz. Dışı 159.780 — 43.874 75.640 11.101 24262 4203 — 
4a Geçmiş Yıllar Ayar. (2.384) — — (2.761) 1.425 (1.048) — — — 
4a Bölüm Toplamı 157.398 — 43.874 72.879 12.526 23214 4.903 

50. Muhtelif 3.S98 242 842 665 581 1.013 355 

53. Bölüm Toplamı 3.698 242 842 665 581 1.013 355 

89. PROJE TOPLAMI 321.155 26.880 132.271 82.492 18*76 24288 36X540 

(1) Proje 1082 sonunda tamamlaı unıstır. 1083 bütçesi sadece f man ayarlamaları temdir. 
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United Nations Development Programme 

Final Protect Revision 

Turkey 

TUR/77/004/K/Ol/Ol 

Assistance To M.T.A. Tecnológica! Laboratories. 

The attached budget of the above project is hereby revised to reflect the ac
tual and final expenditures and to close the accounts of this project, The project 
is financially completed. 

The change to the project budget is as follows : 

Country 

Project Number 

Project Title 

Previous Budget Code «J» 

Revised Budget Code «K» 

Increase 

Project Total Cost-Sharing 
(line 99 total) (line 101 total) 

$ 303, 431 

$ 321, 155 

f 17, 724 

i 222, 190 

$ 222, 190 

UNDP Input 
(line 999 total) 

$ 81. 241 

t 98, 965 

I 17, 724 

Mr . Sonmez Koksal, Director General 

Economic Affairs, M F A 
Agreed on behalf of the Government 

26/12/1983 
Date 

Cable No. ted 1023-9 from Mr. Gomez, UN/DTCD 

Agreed on behalf of the Executing Agency 15/9/1983 
Date 

Joseph Cavalli 

Resident Representative, a. i . 
Approved on behalf of the UNDP 

28/12/1983 
Date 
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Country : TURKEY 
Number : TUR/77/004/K/01/01 
Title : Assistance to MTA Technological Laboratories 

PROJECT BUPGET COVERING COST-SHARING CONTRIBUTION (In US Dollars) 
TOTAL 1977 1978 1979 1980 19 8 1 19 8 2 19 8 3 

100. COST-SHAKING 
101. Cost-Sharing 222,190 26,880 86,373 67,561 18,676 22,700 (38,699) 38,659 

109. Component Total 
160. SUPPORT COST 

166. Support Cost 
(Cost-sharing) 

222,190 

31,107 

26380 86,561 

3,763 12,092 

67,561 

9,459 

18,676 

2,615 

22,700 

3478 

(38,659) 

(5,412) 

38,659 

6,412 

169. Component Total 31,107 3,763 12392 9,459 2,615 3,178 (6,412) 5,412 

199. TOTAL* COST-
SHARING 

PAYMENT SCHEDULE 
253,297 30,643 88,465 77,020 21,291 

Date 
26378 
Amount 

(44,071) 
Contributor 

44,071 

1. Cost - sharing June 
June 
December 
April 
September 
October 
January 
July 

a) Total Cost-sharing payment received : 292,088 
b) Total Cost-sharing amount utilized (line 199 total) : f 253,297 
c) Amount to be transferred Into a single project TUR/82/004, which 

(a-b) : S 38,789 
Country : Turkey 
Project Number : TUR/77/004/K/Ol/Ol 
Project Title : Assistance To M.T.A. Technological Laboratories. 

TOTAL 1977 1978 1979 

1977 71,400 TURKEY 
1978 44,030 > 
1978 44,030 > 
1979 39,940 > 
1979 29,679 > 
1979 10361 » 
1981 29368 » 
1981 23390 » 

consolidates the on-going activities of 6 MTA projects 

1980 1981 1982 1983 ' 
100. COST-SHARING 

101. Cost-Sharing 222,190 26380 86373 67,561 18,676 22,700 (38,659) 38,669 

109. Component Total 222,190 26380 86361 67361 18,676 22,700 (38,669) 38,659 

999. UNDP TOTAL 98,968 — 45398 
(1) : The project is operationally completed as at end 1982. 

1983 budget is for financial adjustments only. 

14,931 — 1398 76,199 (38,659) 
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PROJECT BUDGET OOVERING UNDP CONTRIBUTION 
(In US Dollars) 

COUNTRY 
PROJECT NUMBER 
PROJECT TITLE 

T U R K E Y 
TUR/77/04/K/01/01 
Assistance to MTA Technological Laboratories 

18 8 0 
m/m S 

16 8 1 
m/m S 

18 8 2 
m/m $ 

1 9 8 3' 
m/m f 

1 
m/m 

B 8 0 
f 

19 8 1 
m/m S 

1 
m/m 

8 8 2 
* 

1 8 8 3' 
m/m 1 

10. Project Personnel 
11. Experts 
11.01 Experts 
11.02 Consultants 

14,981 
8,885 

— 12.982 
6,585 

2,002 
3,270 

— — — 

11.88 Sub-total 
18. Prior years adjustment 

24,848 
(10,858) 

— 19,577 2,002 
(10,858) 

3,270 — — — 

IB. Component Total 13,991 — 18,577 (8.856) 3,270 — — — 
30. 
31. 
32. 
38. 

Training 
Fellowships 
Group Training' 
Prior Years adjustment 

na 
1 

139,797 
6,851 
(228) 

18 26,638 65 63,130 
4,300 

548 

29 17,643 
161 1 

1,035 
2,100 
(836) 

69 7 31,282 
— 

3B. Component Total 120 146.070 18 26,638 65 67,978 28 17,804 1 2,229 69 7 31,282 

40. 
42. 
4a 

Equipment 
Non-expendable equip. 
Prior years adjusment 

158,780 
(2^84) 

— 43.874 75.840 
(2,761) 

11,101 
1,425 

24,282 
(1,048) 

4,903 — 
4B. Component Total 157,399 — 43,874 72,878 12,526 23,214 4,903 — 
SO. 
S3. 

Miscellaneous 
Sundry 3,698 242 842 865 581 1,013 355 — 

SB. Component Total 3,888 242 842 685 581 1,013 355 — 

SB. PROJECT TOTAL 321,155 28,880 132,271 83,482 18,676 24,296 36.540 — 
(1) The project is operationally completed as at end 1982 - 1B83 budget is for financial adjustments only. 
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Yönetmelik 
Karar Sayısı : 84/7778 

EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Ekli «Olağanüstü Hal Kurul ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yüküm
lülüklerin Karşılığının Tespit ve ödenmesi Hakkında Yönetmelik» in yürürlüğe ko 
nulmasi; içişleri Bakanlığının 24/1/1984 tarihli ve H. M . 116 sayılı yazısı üzerine. 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 12, 13, 16, 17 ve 34 üncü maddelerine göre, 
Bakanlar Kurulunca 21/2/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
MIHI Savunma Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Devlet Bakanı V. 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Devlet Bekanı 

A. TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

I. S. GİRAY 
Bayındırlık ve lakin Bakanı 

S. N. TÜREL 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bekanı 

V. AR İKAN 
Maliye ve Gümrük Bakam 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

K. OKSAY 
Tarım Orman ve Köylşlerl Bakanı V. 

C. BÜYÜKBAŞ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çatıama ve Sosyal Güvenlik Bakam 

M M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bekanı 

Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerin 
Karşılığının Tespit ve ödenmesi Hakkında Yönetmelik 

B İ R İ N C İ K I S I M 

Genel Hükümler 
Amaç ve kapsam: 

Madde 1 — Bu yönetmelik, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya Anayasa 
ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya 
şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında ilân 
edilen olağanüstü hallerde; 

a) Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun kuruluş ve çalışma 
esaslarını, 

b) Bölge olağanüstü hal kurulunun ve i l ve ilçe olağanüstü hal bürolarının, 
kuruluş, toplanma, karar alma, çalışma usul ve esaslarım, 

c) Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar nedeniyle olağanüstü hal ilân edil
mesinde getirilecek yükümlülüklerin karşılığının tespit, takdir ve ödenmesine, geçici 
süre için alman araç ve malların geri verilmesine ilişkin hususları. 

Kapsar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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Hukuki dayanak: 
Madde 2 — Bu yönetmelik, 25/10/1983 tarihli vo 2935 Sayılı Olağanüstü Hal 

Kanununun 12, 13, 16 ve 17 nci maddeleri hükümlerine dayanılarak aynı Kanunun 
34 üncü maddesine göre hazırlanmıştır. 

İ K İ N C İ K I S I M 
Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu 

Kuruluş: 
Madde 3 — Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Başbakanın gö

revlendireceği bir Devlet Bakanının Başkanlığında Başbakanlık, Adalet, Mi l l i Savun
ma, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlıkları Müsteşarları ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile; 

a) Tabii afet nedeniyle olağanüstü hal ilân edilmesinde Bayındırlık ve Is-
kân^Sağlık ve Sosyal Yardım, Tanm Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları Müsteşarları ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Baş
kanı veya Genel Müdüründen, 

b) Tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilân edilmesinde, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıkları Müsteşarları, Yüksek 
Öğretim Kurulu Temsilcisi ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel 
Müdüründen, 

c) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyet
leri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin 
ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması 
durumunda olağanüstü hal ilân edilmesinde, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, 
Mi l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı, Millî istihbarat Teşkilâtı Müsteşarı 
ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanından. 

Oluşur. 
Kurul üyeleri, toplantılara beraberlerinde kuruluşlarının ilgin' birim temsilci

lerini getirebilirler. 
Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde kurula konu ile ilgili diğer bakan

lıklar, kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri de çağrılabilir. 
Alt komisyonların oluşturulması: 
Madde 4 — Kurul, belirli kararların yerine getirilmesi ve belirli hizmetlerin 

yürütülmesi için bir veya birden fazla alt komisyon kurabilir, gerektiğinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir. 

Kurulun görevleri: 
Madde 5 — Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu; 
a) Bakanlar Kurulunca olağanüstü hale ilişkin olarak verilecek görevlerini 

yerine getirir. 
b) Olağanüstü hal ilân edilen bölgelerdeki bölge ve i l valiliklerinden ve di

ğer kaynaklardan alınan bilgilere ve gönderilen raporlara göre olağanüstü hal ilânını 
gerektiren olayları izler, değerlendirir ve uygulamaya ilişkin olarak bölge ve i l va
lilerine gerekli emir ve direktifler verir. 

c) ihtiyaçların giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi için gerekli gördüğü 
kararları alır. Bakanlıklar, kuruluşlar ve bölgeler arasında koordinasyon ve işbir
liğini sağlar. 

6) Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Bakanlar Kurulunca çıkarıla
cak kanun hükmünde kararnameler hakkında Başbakanlığa teklifte bulunur. 
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e) İlgili bakanlıklar ile bölge ve i l valilerince Kurula gönderilecek raporların 
muhtevasını, şeklini ve gönderilme zamanlarmı olağanüstü halin konusuna göre 
belirler. 

f) Olağanüstü hale ilişkin olarak Başbakan tarafından istenecek konuları in
celer ve görüş bildirir. 

Çalışma usulü: 
Madde 6 — Kurul. Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar 

oy çokluğu ile alınır. 3 üncü maddenin son fıkrasına göre kurula çağırılanların oy 
hakkı yoktur. 

Alınan kararlar ilgili bakanlıklara, kuruluşlara, bölge ve i l valiliklerine derhal 
duyurulur. Gerekli görülenler Türkiye radyo ve televizyon ve Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

Kurul başkanının istemi üzerine, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluş
ları ihtiyaç duyulan personeli, araç ve gereci geçici olarak kurul emrine verirlsr. 

Kurul, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, bölge ve i l valilikleri ile 
doğrudan yazışma yapabilir. 

Kurulun sekreterya hizmetleri, Kurul Başkam olarak görevlendirilen Devlet 
Bakanlığı tarafından yirmidört saat çalışma esasına göre yürütülür. 

Kurulun çchşması sona erdiğinde her türlü evrak ve belgeler ilgili bakanlığa 
devredilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bölge Olağanüstü Hal Kurulları 

Bölge olağanüstü hal kurulunun kuruluşu : 
Madde 7 — Bölge olağanüstü hal kurulu, bölge valisinin başkanlığında, görev

lendireceği i l valileri, garnizon komutanı veya temsilcisi, olağanüstü halin konusuna 
göre bölge valisinin uygun göreceği bakanlık ve kuruluşların bölge müdürleri ile di
ğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden oluşur. 

Bölge olağanüstü hal kurulları, olağanüstü halin ilanından itibaren ayrıca bir 
emir beklenmeksizin derhal çalışmalarına başlar. 

Bölge valisi, gerekli gördüğü konu ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluş 
temsilcilerini kurula çağırarak bilgi ve görüşlerini alır. 

Al t komisyonların oluşturulması: 
Madde 8 — Kurul, belirli kararların yerine getirilmesi ve belirli hizmetlerin 

yürütülmesi için bir veya birden fazla alt komisyon kurabilir, gerektiğinde diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarına da görev verebilir. 

Kurulun görevleri: 
Madde 9 — Bölge olağanüstü hal kurulu; olağanüstü hal ilânını gerektiren 

olayları ve alınan her türlü karar ve tedbirlerin uygulanmasını i/ler. değerlendirir, 
bunlarla ilgili önerilerdo bulunur. Yükümlülüklerin karşılığının tespit, takdir ve 
ödenmesine ilişkin kararları alır. İlgili valilikler ve kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlar. 

Kurulun çalışma usul ve esasları: 
Madde 10 — Kurul, bölge valisinin çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve 

kararlarını oyçokluğu ile alır. 7 nci maddenin son fıkrasına göre toplantılara katılan
ların oy hakkı yoktur. 

Alınan kararlar. Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkan
lığına, ilgili Bakanlık ve merkez kuruluşları ile valiliklere derhal gönderilir. Gerekli 
görülen kararlar mahalli imkânlarla ilân edilir. 
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Bölge valisinin istemi üzerine, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duyulan per
soneli, araç ve gereci geçici olarak kurul emrine verirler. 

Kurulun sekreterya hizmetleri, bölge valisinin uygun göreceği kuruluş tara
fından yirmidört saat çalışma esasjna göre yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları 

Olağanüstü hal bürolarının kuruluşu : 
Madde 11 — Bölge valisinin gerek görmesi veya olağanüstü halin bir İlde ilan 

edilmesi durumunda, i l merkezlerinde ve ilçelerde birer olağanüstü hal bürosu ku
rulur. 

İl olağanüstü hal bürosu valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçe 
olağanüstü hal bürosu kaymakamın başkanlığında, olağanüstü halin konusuna göre 
vali veya kaymakamın uygun göreceği bakanlık ve kuruluşların i l veya ilçe müdür
leri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden oluşur. 

Büroların görev, çalışma usul ve esasları: 
Madde 12 — Bürolar bölge valisi, vali ve kaymakamlar tarafından verilen gö

revleri yapar ve yükümlülüklerin karşılığının tespit, takdir ve usulü dairesine öden
mesine ilişkin kararları alır. 

Bürolar, başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy
çokluğu ile alır. 

Büroların sekreterya hizmetleri, i l ve ilçe yazı işleri müdürlükleri tarafından 
yirmidört saat çalışma esasına göre yürütülür. Bu amaçla vali ve kaymakamlar, 
kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları yeteri kadar personel, araç ve gereçle 
yazı işleri müdürlüklerini takviye edebilirler. 

Büroların çalışmalarına ilişkin diğer hususlar, i l ve ilçelerin özellikleri dik
kate alınarak, vali ve kaymakamlarca düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

İşbirliği ve koordinasyon -. 
Madde 13 — Olağanüstü halin ilam ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşla

rının yürürlükteki mevzuata göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar ve şiddet 
olayları ile ilgili olarak i l ve ilçelerde faaliyet gösteren teşkil, kurul veya komis
yonların, olağanüstü hal kurul ve büroları ile işbirliği içerisinde çalışmaları bölge 
ve i l valileri ile kaymakamlarca sağlanır. 

Görevlendirme : 
Madde 14 — Adli ve idari yargı ile askeri teşkilâtta çalışan personel hariç ol

mak üzere, bölge valisi, i l valisi ve kaymakamın uygun göreceği kamu görevlileri, 
olağanüstü hal süresince bölge olağanüstü hal kurulu ile i l ve ilçe olağanüstü hal 
bürolarında kendi kadroları ile çalıştırılabilirler. 

Rapor verme : 
Madde 15 — Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde bölge valisi ve i l valisi, 

olağanüstü halin konusuna göre şekli, muhtevası ve gönderilme zamanı önceden 
belirlenen raporları Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
na gönderirler. 
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Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 
Yükümlülüklerin Karşılığının Tespit, 

Takdir ve ödenmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tealim Alma işleri 

Teslim alma ekipleri •. 
Madde 16 — Olağanüstü hallerde, yükümlülük uygulanacak malların teslim 

alınması için, olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca, ikişer kişilik bir veya gere
kiyorsa daha fazla teslim alma ekipleri teşkil olunur. Birden fazla teşkil edilecek 
ekiplere sıra numarası verilir. Ayrıca, bu ekiplerde görevli personel için ola
ğanüstü hal kurulu veya bürosu başkanlığınca görev, yetki ve kimliklerini belirle
yici, fotoğraflı ve tasdikli birer belge de düzenlenir. 

Teslim alma belgesi : 
Madde 17 — Teslim alma ekipleri tarafından, teslim alman mallar için; malın 

cinsini, miktarını, başlıca özellik veya niteliklerini, sahibinin adını ve soyadını, ad
resini, istediği fiyat ve teslim alma tarihini gösterir sıra numaralı ikişer nüsha tes
lim alma belgesi düzenlenir. Bu belgeler, teslim alma ekibi ile birlikte malı teslim 
eden sahibi veya yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra, bir nüshası mal sa
hibine veya yetkilisine ve bir nüshası da olağanüstü hal kurulu veya bürosuna ve
rilir. 

Taşınmaz malların teslim alınması : 
Madde 18T- Arazi, arsa, bina ve çeşitli tesisler gibi taşınmaz malların teslim 

alınması için, bu yerleri yönetecek veya gözetecek görevliler de teslim alma ekibi 
olarak görevlendirilebilirler. Bu yerlerin teslim alma tutanaklarında, varsa içeri
sindeki hertürlü cihaz, araç ve aletler de gösterilir ve 17 nci maddedeki esaslara 
göre işlem yapılır. Bunların işletilmesi için, gerekiyorsa kendi personeline de çalış
ma yükümlülüğü uygulanır. 

Taşıtların teslim alınması : 
Madde 19 — Motorlu ve motorsuz hertürlü taşıt, çekme, yükleme, boşaltma 

araçları ve diğer müteharrik makinalara, binek, yük ve koşum hayvanlarına, sürü
cüleri ve varsa yardımcıları ile birlikte yükümlülük uygulanacağından, bunlara ait 
teslim alma belgeleri sürücüleri veya yardımcıları tarafından da imza edilerek tes
lim alma işlemleri tamamlanmış olur. 

Acil durumlarda teslim alma : 
Madde 20 — Yükümlülük konulan mallar, mal sahiplerinden veya kullanan

lardan veya bunların yetkili vekillerinden, bunların o sırada mallarının başında 
bulunmamaları halinde, orada bulunan yakınlarından veya ilgililerinden teslim alı
nır ve teslim alma belgeleri de bunlara imza ettirilir. 

Acil durumlarda, yükümlülük uygulanan malların hemen kullanılmasına ve
ya kullanma yerlerine gönderilmesine başlanır ve tespit edilecek bilgilere göre de 
en kısa sürede teslim alma belgeleri düzenlenir. 

Kullanma ve dağıtım : 
Madde 21 — Teslim alma ekipleri tarafından teslim alınan malların kullan

ma ve dağıtım işleri olağanüstü hal kurulu veya bürosu başkanlığınca verilecek 
emir ve direktife göre yürütülür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yükümlülük Karşılığının Tespiti 

Mal karşılığının tespiti ; 
Madde 22 — Yükümlülük uygulanan mallara ait teslim alma belgeleri olağan

üstü hal kurulu veya bürolarına geldikçe karşılığının tespitine geçilir. Teslim alı
nan malların alındığı gündeki kirası, bedeli, ücreti veya tazminatı; o yerdeki ilgili 
kuruluş, komisyon veya bilirkişilerden alınacak bilgiler, bunlara ait fatura veya 
diğer belgeler de gözönünde tutulmak suretiyle mahalli rayice veya satış fiyatına 
göre, olağanüstü hal kurulu veya bürolannca tespit ve takdir olunur. 

Kullanma karşılığının tespiti : 
Madde 23 — Geçici süre için alınan ve işi bittikten sonra geri verilen taşıt 

araçları ve diğer mallar için, teslim alma belgesi ve 32 nci maddede yazılı kullan
ma belgesi ile birlikte olağanüstü hal kurulu veya bürolarına başvurulur. 

Bu mallar için kullanma karşılığı verilecek kira veya tazminat miktarı da 22 
nci maddeye göre tespit ve takdir olunur. Bu malların kullanma sırasında kırılma 
ve bozulma gibi sebeplerle uğradıkları değer kaybı varsa, kira veya tazminat mik
tarının takdirinde bu husus da dikkate alınır. 

Çalışma belgesi: 
Madde 24 — Yükümlülük yoluyla çalıştırılanların, çalıştıran görevliler tara

fından; adlarını, soyadlarını, baba adlarını, oturdukları yerler ile görevlendirildik
leri işyerini, yaptıkları işleri, çalıştırıldıkları gün ve saatleri gösterir ik i nüsha liste 
düzenlenir. Kendi alet ve malzemeleriyle birlikte çalışanlar' varsa, kullandıkları 
alet ve malzemenin cins ve miktarları da adları hizasında gösterilir. 

Çalışmanın sonunda, bu listenin altı çalıştıran görevliler ve adları hizası da 
çalışanlar tarafından imza olunur ve çalıştırılan yükümlülere listedeki bilgileri içe
ren birer belge verilir. Bu listenin bir nüshası olağanüstü hal kurulu veya büro
suna gönderilir. 

Çalıştırılan yükümlülerin sayısı fazla ise, her yükümlüye ayrı ayrı birer belge 
verilmesi yerine düzenlenecek listenin bir nüshasının bu yükümlülerin aralarında 
belirleyeceği bir temsilciye verilmesiyle yetinilebilir. 

Çalışma yükümlülüğü uzun sürecek ise, bu işlem belirli aralıklarla da ya
pılabilir. 

Ücret tespiti: 
Madde 25 — Çalışan yükümlülere ait listede adları yazılı olanlara verilecek 

ücret miktarı, ilgili kuruluş, komisyon veya bilirkişilerin görüşleri alınarak, mahal
l i rayice, çalıştıkları işe ve sürelere göre olağanüstü hal kurulu veya bürolannca 
tespit ve takdir olunur. 

Çalışan yükümlülere ait alet ve malzeme için ödenecek kira, bedel veya taz
minat miktarının belirlenmesinde de bu yönetmeliğin 22 nci maddesinin hüküm
lerine göre işlem yapılır. 

Tazminat : 
Madde 28 — Yükümlülük uygulanan tesisler ile taşıt araçları ve makinaların 

işletici personelle birlikte yükümlülüğe tabi tutulmuş olmaları halinde, bu personele 
iş verenlerce ödenen ücretler, iş verenlere de yoksun kaldıkları kazançları dikkate 
alınmak suretiyle, günlük veya aylık hesabıyla ücret ve tazminat, olağanüstü hal 
kurulu veya bürolannca tespit ve takdir olunur. 

Şu kadarki, bu işlerde fazla çalışma uygulanmış ise işçilerin fazla çalışma 
saatleri de gözönünde tutulur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yükümlülük Karşılığının ödenmesi 

Malî Kaynak ve ödeme : 
Madde 27 — Olağanüstü hallerde uygulanacak mal ve çalışma yükümlülükle

rinin bedel, kira, ücret veya tazminatı, kamu kaynaklarından veya yapılacak yar
dımlardan bölge ve i l valilikleri ile kaymakamlıklar emrine verilmiş ve mahallî bir 
bankadaki hesaba yatırılmış paralardan usulü dairesinde ödenir. 

ödeme Şekli : 
Madde 28 — ödemeler, bölge ve i l valileri veya kaymakamlar İle bunların yetki 

vereceği görevliler tarafından hak sahipleri adına doldurulacak bir çek veya bankaya 
yazılacak bir yazı üzerine bankadan doğruca hak sahiplerine yapılabileceği gibi, yine 
bir yazı veya çek ile mutemet tarafından bankadan alınarak imzaları karşılığında 
hak sahiplerine de yapılabilir. 

Alacak Belgesi : 
Madde 29 — ödemelerin gecikme ile yapılması veya takside bağlanması hal

lerinde, olağanüstü hal kurulu veya bürolarınca, hak sahiplerine ödenecek para mik
tarını gösterir bir alacak belgesi verilir. 

Bu belgede; hak sahibinin adı, soyadı, adresi, alacağının nedeni ve alacağı 
paranın miktarı ile takside bağlanmış ise taksit sureleri yer alır. 

Bu alacaklar, belge tarihinden ödeme tarihine kadar geçen sürenin kanunî 
faizi ile birlikte ödenir. 

Yargı Yolu : 
Madde 30 — Takdir olunacak bedel, kira, ücret veya tazminata karşı ilgi

liler, genel hükümlere göre adlî yargıya başvurabilirler, mahkemece takdir olunacak 
bedel daha fazla olursa, aradaki fark hak sahiplerine ödenir. 

Gelir ve Giderlerin Kaydı : 
Madde 31 — Bölge ve i l valilikleri ile kaymakamlıklar emrine gelen ve harcanan 

paraların gelir ve gider hesapları, banka kayıtlarına da uygun olarak, numara ve 
tarih sırasıyla valilik veya kaymakamlık mührü ile tasdikli bir deftere işlenir. 
Olağanüstü hal sona erdiğinde bu defter olağanüstü hal kurulu veya bürosu başkan 
ve üyelerince imzalanarak saklanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Süre İçin Alınan Malların Geri Verilmesi 

Kullanma Belgesi : 
Madde 32 — Yükümlülük yoluyla geçici süre kullanılmak üzere alınmış olan 

taşıt araçları ve diğer mallar, yükümlülük sona erdiğinde, taşıt aracı veya malın 
sahibinin adı, soyadı, adresi, taşıt aracı veya malın özellik veya nitelikleri, bu taşıt 
aracı veya malların ne gibi işlerde, hangi tarihten hangi tarihe kadar ve ne kadar 
süre ile kullanılmış olduklarını gösterir bir belge ile birlikte sahiplerine veya ilgi
lilerine geri verilir. Görevliler ile taşıt aracı veya malın sahibi veya İlgilileri tara
fından da imza edilecek bu belgenin bir nüshası da olağanüstü hal kurulu veya bü
rosuna verilir. 
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Değer Kaybı : 
Madde 33 — Geri verilen taşıt araçları ve diğer malların teslim alındığı an

daki durumu ile geri verildiği zamandaki durumu arasında kırılma, bozulma gibi 
nedenlerle önemli bir fark görüldüğü takdirde, bu husus tespit edilerek kullanma 
belgesine kayıt edilir. Teslim alındığı tarihteki durumlarına göre olağanüstü hal 
kurulu veya bürolarınca tespit ve takdir olunacak bedel ve tazminatları ödenir. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 

Son Hükümler 

ön Hazırlıklar ve Planlama : 
Madde 34 — Olağanüstü hale ilişkin ön hazırlık ve planlama çalışmaları, Baş

bakanlıkça verilecek talimata göre, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, 
bölge ve i l valilikleri ile kaymakamlıklarca yapılır. 

Belgelerin Saklanması : 

Madde 35 — Olağanüstü hal sona erdiğinde, bu Yönetmeliğe göre yükümlülük 
yoluyla sağlanan mal ve hizmetlerin karşılıklarının tespiti ve ödenmesi, geçici olarak 
kullanılan taşıt araçları ve diğer malların sahiplerine geri verilmesi ile ilgili olarak 
tutulan hertürlü defter, kayıt ve belgeler, tarih ve numara sırasıyla düzgün bir 
şekilde dosyalanmak ve bir listesi de ilgililerce imza ve tasdik edilmek suretiyle 
bölge valiliği genel sekreterliğine, il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerine veya ilgili 
kuruluşlara teslim edilir. Bu defter, evrak ve belgeler on yıl süre ile saklanır. 

Bölge valiliği genel sekreteri ile i l ve ilçe yazı işleri müdürleri veya ilgili 
kuruluşlar; teslim edilen hertürlü defter, kayıt ve belgelerin saklanmasından, yetki
lilerin teftiş ve denetimine noksansız bir şekilde sunulmasından, bunların selef ve 
halefleri arasında devir ve tesliminden sorumludurlar. 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelikle öngörülen defter ve belgeler, içişleri Ba
kanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlık ve kuruluşlarca, bu Yönetmeliğin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde düzenlenir ve Resmî Gazete'de ilân 
edilir. 

Geçici Madde 2 — Bölge valiliği teşkilâtı kurulup göreve başlayıncaya kadar 
bu Yönetmelikle bölge valilerine verilen görev ve yetkiler, o bölge merkezindeki i l 
valilerince yerine getirilir. 

Yürürlük : 

Madde 36 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden: 

8/3/1984 tarihinde uygulanacak ABD dolarının esas kuru; 
1 ABD Ş = TL. 292,53 dır. 

YDrOtma ve İdare Bölümü Sayfa: 14 
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Î L A N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Erzincan Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1982/79 
K. No : 1983/413 
K. tar ihi : 28/9/1983 
Suç : Kesici aletle müessir fii l 
S A N I K L A R : 
1 — Haydar Hümmetoğlu, Hasan oğlu, E l i f den olma, 1951 doğumlu Gaziantep 

Bostanlı Köyü nüfusuna kayıtlı suç tarihinde Erzincan cezaevinde hükümlü. 
2 —r Yusuf Ziyaettin Albayrak, Mehmetoğlu, Hanife'den olma 1955 doğumlu 

İspir ilçesi Gaziler Köyü nüfusuna kayıtlı suç tarihinde Erzincan Cezaevinde hükümlü. 
3 — Serdar Vezirköprülü, Yusuf oğlu, 1960 doğumlu. Vezir Köprü İlçesi Göy-

nehisar Köyü nüfusuna kayıtlı, suç tarihinde cezaevinde tutuklu. 
Yukarıda suçu ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında müsnet suçtan Mah

kememizin 28/9/1983 tarihli kararı İle TCK. nun 456/1457/1. maddeleri gereğince her 
biri için 2666 şar lira ağır para cezalarına gıyaplarında hükmolunmuş, gıyabi hüküm 
tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ olunamdığındn 7201 sayılı Tebligt Kanunun 29 
ve müteaaklp maddeler gereğince ilânen tebliğine, hükmün tebliğ tarihinden 15 gün 
sonra kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 2833 

Sivas Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Hüseyin Akdoğan vekili Av. Tahsin Türkay tarafından davalı Sunt İn
şaat ve Ticaret LTD. Ştl. vekili Suat Saydan aleyhine açılan mülkiyetin tesbltı dava
sında : 

Davacı, davalı şirketin malik bulunduğu 1 adet 654 lük Enter traktörün 3/4/1976 
tarihinde kendisine 95.000 liraya satıldığını, tesellüm tarihinden itibaren traktörün 
kendisi tarafından tasarruf edildiğini, traktörün resmen kendisi adına kayıt ve trafik 
muamelelerinin yapılabilmesi için yasal satış senedi bulunmadığım, bu bakımdan mül
kiyetin tesbitine ve traktörün kendisine satılmış olduğunun karar altma alınmasını 
talep ettiğinden, tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Sunt İnşaat ve Ticaret 
LTD. ŞU.'ni İzafeten vekili Suat Saydan'm duruşma günü olan 20/3/1984 günü saat 
8.30 da mahkemede bizzat hazır bulunması veya kendisim bir vekille temsil ettirmesi, 
dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2822 

1983/163 



Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 
1 9 No.lu Tasfiye Kurulu Başkanlığı'ndan Bildirilmiştir. 

İcra ve İflas Kanunu'nun 2 0 6 - 2 0 7 maddeleri uyarınca düzenlenen ve aynı kanunun 2 3 2 - 2 3 5 . maddeleri i l e 
3 5 Sayılı K . H . K.'nın değişik 1 5 , maddesinin 1 . fıkrası uyarınca düzenlenerek 2 5 . 1 1 . 1 9 8 2 gün Ve mükerrer 
sayılı »esmi Gazete"de yayınlanan Banker Aykun (Yalçan TUrJanen)' e ait düzeltme ve ek sıra cetvelidir. 

Bankerin Adı Soyadı 
İkametgah Adresi 

EK SIRA CETVELİ 

tBanker Af K O N (Yalçın Türkmen) 
s Ahmet Rasim Sokak, 44/6 Çankaya-ANKARA 

Kayıt Alacaklının 
No» Adı Soyadı TALEP EDİLEN KABUL EDİLEN REDDEDİLEN 

Ana Para Faiz Masraf Ana Para Faiz Masraf Ana Para Faiz Masraf 1İK Tasfiye K. 206 Kararı 
4 3 Niyazi Şimşek 3 0 0 0 0 0 . -
44 " " 5 0 0 0 0 . -
3 1 1 " " 5 0 0 0 0 0 . -
Ek.l Yeni Vergi Dairesi 

MüdürlüğU 4 5 0 0 0 0 . -

9 0 0 0 0 . 
1 5 0 0 0 . 

3 0 0 0 0 0 . - 9 0 0 0 0 . 
5 0 0 0 0 . - 1 5 0 0 0 . 

5 0 0 0 0 0 . -

4 5 0 0 0 0 . 

GENEL T O P L A M 7 6 0 7 9 4 3 8 . - 1 1 7 5 4 9 1 6 . - 4 0 1 4 0 . - 6 8 2 6 3 3 6 1 . - 1 1 3 9 4 1 7 0 . - 7 8 1 6 0 7 7 . - 6 5 9 7 4 3 . -
4 0 1 4 0 . -

RBD GBRBKCELERİ» 
4 3 , 4 4 , 3 1 1 kayıt sırasında müracaat eden alacaklının takas talebi kabul edildiğinden. 

6 Reddedildi. 
6 Reddedildi. 
6 Reddedildi. 

Son Kabul Edildi 

İlgililerden sıra cetveline itirazda bulunmak isteyenler, 3 5 Sayılı K.H.K.'nın değişik 1 5 . maddesinin 
1 nolu fıkrası uyarınca, bu ilân tarihinden itibaren 1 5 gün içinde Ankara Asliye 3 .Ticaret Mahkemesine 
başvurabilirler. 

İlân olunur. 
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Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/657 
K . No : 1983/536 
Kumar Oynamak suçundan sanık hakkında Mahkememiz'ln 19/7/1933 tarihli 

Hamı ile TCK. nunun 568, 119/4, 647/4, maddeleri ile 1500 lira hafif para cezasına 
hükümlü Ekrem oğlu Tomris'ten olma 1950 doğumlu Hatay - Antskya İlçesi meydan 
Mahallesinde nüfusunda kayıtlı Mehmet özal hakkındaki gıyabı ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7021 sayılı Tebligat 
Kanunun 29. maddesi gereğince adı" geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 3223 

Balıkesir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/506 
K. No : 1983/659 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Balıkesir Naipli Köyü nüfusuna kayıtlı 

ve halen Balıkesir Çay Mah. Başpınar Sokak No. 37 de oturur, Nuri ve Ayşe kızı, 
1947 doğumlu Aynur Halçı hakkında mahkememizden verilen karar ile; 

Sanığın T C K . nun 572/1, 647/4, 6. maddeleri gereğince 2 ay hafif hapis, hapis 
paraya çevrilmekle 9.000 Lira hafif para cezasına hükümlü ve hakkındaki işbu 
cezası tecil edilmiş olup, sanığın gıyabında verilen 22/9/1983 gün ve 1983/506 esas, 
1983/659 karar sayılı ilamı İle verilmiş, ancak gıyabi karar sanığa gönderilmiş ol
duğu, ikametgahında ve başka adreslerde bulunup karar tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmî Gazete'de Hanen tebliğine, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, İlân masraflarının 
sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 3222 

> 
Mersin 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/327 
Davacı Ahmet Sağlam tarafından davalılar Hasan Şevket Soy ve Hüseyin 

Remzi Soy aleyhine açılmış bulunan alacak davasının yapılan açık yargılaması sıra
sında : 

Duruşma gününü gösterir şekildeki tebligat dava dilekçesi İle birliktedavalı-
ya ilânen tebligat yapıldığı halde davalıların duruşmada hazır bulunmadığından hak
larındaki gıyap kararının dahi ilânen yapılmasına karar verilmiş olup karar gereğince 
davahların duruşmanın atılı bulunduğu 10/4/1984 tarihinde saat 9.20 de hazır bulu
narak kendilerini temsil etmeleri veya bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde 
davanın gıyaplarında görülüp bitirileceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 3103 

e • 
Elbistan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/813 
Davacı A E L . Müessese Müdürlüğü vekili Av. Şerife Funda Elçi tarafından da

valı M . Sabrı Sunar aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı M. Sabri Sunar'ın adresi meçhul olduğundan adına ilânen tebligat yapıl

mış olup, gıyap karan davetiyesinin de ilânen tebliğine karar verildiğinden, adı geçen 
davalının duruşmanın bırakıldığı 27/3/1984 günü saat 14.40 da Mahkememizde bizzat 
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği hususu gıyap ka
rarı davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3101 
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Kırklareli Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/716 
Davacı : Safiye Kovaç - Süleyman Yoldaş Paşayeri Köyü/KIRKLARELİ 
Davalılar -. l — Mehmet Akdeniz, 2 — Ömer Köken, 3 — Şaban Batu, 4 — Ay

şe Batu, 5 — Recep Batu, 6 — Mustafa Batu, 7 — Aliye Batu, 8 — Hasan Yoldaş. 
Dava: Tapu iptali tescil meni müdahale 
Davacılar Kırklareli Merkez Paşayeri Köyünde kain 2309, 2310, 2311, 2307 par

sel «ayılı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ve davalıların müdahalelerinin meni 
için Mahkememizde dava açmışlar ancak davalılardan Mehmet Akdeniz, Recep Batu, 
Ayse Batu, Asiye Batu'nun adresleri meçhul olup, yapılan zabıta marifeti ilede tes
pit edilemediğinden duruşma günü ile dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan davalılar Mehmet Akdeniz, Ayşe Batu, Recep Batu, Mustafa Batu 
ve Asiye Batu'nun duruşma tarihi olan 23/3/1984 günü saat 9.25 te Mahkememizde 
hazır bulunmaları hususu davetiye ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 3211 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/863 
Davacı Köyişleri Bakanlığı vekili tarafından davah İbrahim Demir aleyhine 

Mahkememizde açılan tapu iptali ve tescil davasında, 
Lüleburgaz Yeni Mahalle Pehlivan Sokak'ta ikame eden İbrahim Demir'in ' 

çıkarılan davetiye ve yapılan Resmî Gazete ile İlânına rağmen duruşmaya gelmedi
ğinden bu defa duruşmanın bırakıldığı 11/5/1984 tarihinde saat 10.55 te yapılacak 
duruşmada hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği 
takdirde duruşmanın gıyabında yürütüleceği gıyap yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 3209 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/853 
Davacı Köyişleri Bakanlığı vekili tarafından davalı İsmail Topçu aleyhine Mah

kememizde ikame olunan tapu iptali ve tescil davasında, 
İstanbul Belediyesinde mezarcı İsmail Topçuya çıkarılan davetiye ve C. Sav

cılığınca yapılan tüm adres tahkikine rağmen adresi tesbit edilememiş, kendisine 
Resmi Gazete ile davetiye yerine kaim olmak üzere ilân yapılmış, buna rağmen du
ruşmaya gelmediğinden bu defa duruşmanın bırakıldığı 11/5/1984 tarihinde saat 
10.15'te yapılacak duruşmada hazır bulunması, yada kendisini bir vekille temsil et
tirmesi, duruşmaya gelmediği takdirde gıyabında duruşmanın yürütüleceği tebliğ 
olunur. 

3210 
• 

Konya 3. icra Memurluğundan : 

1984/1082 
Müflisin adı soyadı ikametgahı: Sotokon inşaat Makina ve Ekipmanları Sa

nayi ve Ticaret A. Ş. Nalçacı Cad. Sema Sitesi Konya. 
Yukarda adresi yazılı Sotokon İnşaat Makina ve Ekipmanları Sanayi ve Ti 

caret A . Ş. Hakkında Konya Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 6/2/1984 tarih ve 
983/462, 984/12 sayılı kararı ile iflasına karar verilmiş bulunduğu icra ve iflas K a 
nununun 166, (182) maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur. 3205 
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Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/550 
Davacı Saliç Diyarbekirli vekili taralından davalılar Süleyman Köymen, Şe

ref Koçak ve Bilal Yıldırım aleyhine mahkememize açılan ve Mahkememizin 1983/550 
esasında kayıtlı bulunan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan duruşmasında 
davalılardan Bilal Yıldırım'ın adresi tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından 
adına ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş o lmakla ; davalı Bilal Yıldırım'ın 
Mahkememizin 1983/550 esas sayılı dava dosyasının 4/4/1984 günü saat 9.00 da ya
pılacak duruşmasında bizzat hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil 
ettirmesi için iş bu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3213 

1983/551 
Davacı Remziye Şiringüloğlu vekili tarafından davalılar Süleyman Köymen, 

Şeref Koçak ve Bilal Yıldırım aleyhine mahkememize açılan ve mahkememizin 
1983/551 esasında kayıtlı bulunan maddi ve manevi tazminat davasının yapılan du
ruşmasında davalılardan Bilal Yıldırım'ın adresi tüm araştırmalara rağmen buluna
madığından adına ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Davalı Bilal 
Yıldırım'ın mahkememizin 1983/551 esas sayılı dava dosyasının 4/4/1984 günü saat 
9.00 da yapılacak duruşmasında bizzat hazır bulunması veya kendisini kanuni bir 
vekille temsil ettirmesi için işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 3214 • 

Çatalca 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/325 
Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Aysu Uzuger tarafından gaipliğine karar 

verilmesi istenen Al i Eşi Şerife aleyhine açılan gaiplik davasının yapılan açık du
ruşmasında : 

Çatalca Kale içi Mahallesi 137 ada, 9 parselin 1/5 hissesi tapu sicilinde sahibi 
Şerife olarak yazıldığı ve Çatalca Kale İçi Mahallesinde ikamet etmekte olduğu' bil
dirilen A l i Eşi Şerife'nin bilinemediği ve böyle bir şahsın kimliği tesbit edilmesi 
mümkün olmadığı ve kendisinden hiç bir haber alınamadığı iddia edilerek gaipliğine 
ve mirasçısının hazine olduğuna dair karar verilmesi istenilmiş bulunduğundan iş bu 
ilânen Resmî Gazete'de ilânından itibaren l yıl içerisinde A l i Eşi Şerife'yi bilen veya 
tanıyanların veya kendisinin Çatalca 1. Asliye Hukuk 1983/325 sayılı dosyasına mü
racaat etmesi ilânen tebliğ olunur. 3216 

Ankara 13. Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

1983/158 
Davacı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı vekili Av. Sema Hergül tarafından, 

davalı i lkiz Köke aleyhine Mahkememize açılan alacak davasının yapılan açık du
ruşması sırasında : 

Davalı tikiz Köke adına çıkarılan davetiyenin adresinde tebliğ yapılamadığın
dan, yaptırılan Emniyet araştırmasında da adresi tesbit edilemediğinden, ilânen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

27/2/1984 tarihli duruşmaya gelmediğinizden H.U.M.K. nun 398 - 405. madde
leri uyarınca hakkında gıyap kararı verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 2/4/1984 
günü saat 10.05 de hazır bulunmadığınız takdirde davanın gıyabınızda devam ede
ceğine dair işbu gıyap davetiyesi yerine ilânen tebliğ olunur. 3220 
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Fatih 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/825 
K. No : 1983/40 
Miit. Karar No . 1984/6 
Oto hırsızlığı sucundan sanık, Mehmet Halit oğlu, Fatma'dan doğma 1946 

D. lu, İstanbul Fatih, merkez, Hocaüveyiz Mahallesi 17/1 cilt, 74 sahife, 21 kütükte 
nüfusa kayıtlı olup, tstanbul Kumkapı Nişanca Sahil Otelinde kalır Telha Gürbüz-
ler'in adresine yapılan tebligatlarda halen adresinde olmadığının yeni adresininde bi
linmediği bildirilen sanık hakkında yapılan duruşma sonunda : 

Oto hırsızlığı suçundan TCK. 491/1. mad. gereğince 6 ay hapis, 522 nci mad. 
gereğince 9 ay hapis, TCK. 525 nci maddesi gereğince 9. ay E.U.N. altında bulundu
rulmasına, TCK. 40 nci maddesi gereğince tutuklu kaldığı günlerin cezasından sayıl
masına, karar verilmiş isede bu karar sanığın gıyabında verilmiş ve kararın tebliği 
hususunda adresinden bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle işbu hüküm 
hülasasının tebliğ yerine geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de neşri havi gazetenin 
1 hafta süreyle Mahkeme Divanh4nesinde talikine 20 2 1984 tarihinde karar verildi. 

3109 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/614 
Ankara - Meşrutiyet Caddesi 17/19 da Hasan Meral'e, 
Davacı Osman Aktaş vekili Avukat Melih Hanef tarafından siz ve Mehmet 

öztekin aleyhlerine açılan alacak davası nedeniyle adınıza ilânen gıyap kararının 
tebliğine karar verilmiş olup karar gereğince duruşma günü olan : 23/3/1984 günü 
saat 9.40 da Mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz 
gerektiği aksi halde davaya gıyabınızda devam olunacaktır. Keyfiyet gıyap kararı
nın tebliği yertae kaim olmak üzere ilân olunur. 3106 

— — — — — — 

Ankara Asliye 13. Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/241 
Davacı Fatoş Erol ve Mektap Erol vekili tarafından, davalı A l i Sefer, Harun 

Reşit Cengiz, Halk Sigorta A. Ş. aleyhlerine Mahkememize açılan tazminat davasının 
yapılan yargılaması sırasında : 

Davalılardan A l i Sefer (Ali Selen)'in Aktepe 60 Evler No. 3 Ankara adresinde 
olduğu bildirilmiş isede yapılan araştırmada bu adreste bulunamadığı ve başkaca 
adresininde tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen tebliğ edil
miştir. 

Karar gereğince davalı A l i Sefer adına gıyap kararına ilânen karar verilmiş 
olup, duruşmanın 27/3/1984 günü saat 10.00'a bırakılmıştır, işbu gıyap davetiyesi 
tebliğ olunur. 3107 

Elbistan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/874 
Davacı Ayşe Kıran tarafından eşi ve davalı İsmail Kıran aleyhine Mahke

memizde açılan boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında, adresi tesbit 
edilemediğinden, davalı adına ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, davalı 
ismail Kıran'ın 25/4/1984 günü saat 11.10 da Mahkemede hazır bulunması veya ken
disini vekille temsil ettirmesi, davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3100 



8 Mart 1984 — Sayı : 18335 RESMİ GAZETE Sayfa : 33 

Pazarcık Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/43 
Davacılar Süleyman Uğurlu ve arkadaşları vekili Av. Selahattin Aydın tara

fından davalılar Veli Rana ve arkadaşları aleyhine ikame olunan Pazarcık İlçesi Nef-
sidoğanlı Köyünde kain 14 parsel nolu taşınmazla ilgili Taksim veya İzale-i şuyu da
vası nedeniyle; davalılardan A l i Dapar ve Salman Kaydul'un yaptırılan tahkikat
lara rağmen adresinin bulunamaması nedeniyle dava dilekçesinin ve duruşma günü
nün ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın devamı 2/4/1984 günü saat 
9.30'a bırakılmıştır. 

Meşkur gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir 
vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde hakkınızda gıyap kararının da ilânen tebliğ 
edileceği ve duruşmanın gıyabınızda devam edeceği hususu dava dilekçesi ve duruş
ma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3207 

Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/992 
Davacı Fethi Şahin tarafından açılan gaiplik davasının mahkememizde yapılan 

açık duruşması sırasında : 
Kastamonu İli Merkez İmam Köyü 151 cilt, 58 sahife, 29 kütük sırada ka

yıtlı Mehmet oğlu, Hatice'den doğma 19 Mayıs 1328 doğumlu İzzet Şahin İstanbul İli 
Bakırköy Bağcılar Mahallesi 5 nolu evde ikamet etmekte iken 1978 yılının Ağustos 
ayından itibaren kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı bu sebeple gaipliğine 
karar verilmesi mirasçılarından oğlu Fethi Şahin tarafından istenmiş olup adı geçenin 
bizzat mahkemeye müracaatı veya adı geçenin hayatta olup olmadığını, bulunduğu 
yeri bUenlerin mahkememize 28/2/1985 gününden önce bilgi vermeleri ilân olunur. 

3212 
•• 

Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/17 
Adresi meçhul: Şerife Ercan'a 
Davacı İsmail Ercan tarafından davalı Şerife Ercan aleyhine açtığı şiddetli 

geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan açık yargılamasında : 
Davalının zabıta ile yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilemediğinden 

duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş, duruşmaya gelmediğinden gıyap kararınında 
ilânen yapılmasına karar verildiğinden; 19/4/1984 günü saat 9.00 da yapılacak olan 
duruşmaya gelmeniz, gelmediğinizde duruşma gıyabınızda yapılacağı, gıyap kararı 
yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3208 

Kozan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/266 
Davacı Veli Baş tarafından davalılar Münevver Sevgi ve Birsen Özkan hak

kında açılan Cebri Tescil davasında, Davalılara Kozan Bulduklu Köyü adreslerine 
çıkartılan davetiyenin büa tebliği iade edildiği, zabıtaca yaptırılan adres tahkika
tında bulunamadığından. Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar veril
miş olmakla. 

Davalıların duruşma günü olan 13/4/1984 günü saat 9.00 da duruşmada hazır 
bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmanın 
gıyablarında devam edeceği H . U . M. K. nun 509 - 510. Mad. lerl gereğince ilânen teb
liği olunur. 3206 
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Bursa 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1 — Emniyeti Suistimal suçundan sanık Bilecik Erkoca Köyünde nüfusa ka
yıtlı Ahmet Münir oğlu, 1947 doğumlu ismail özence Mahkememizin 13/10/1982 
tarih ve 1982/173 esas 1186 sayılı kararı ile T.C.K. nun 508, 522, 647 sayılı Kanunun 
4. maddeleri gereğince verilen 3.500 Lira ağır para cezasına ait hüküm sanık bütün 
aramalara rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 
ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edilmediği takdirde 
hükmün kesinleşeceği ve ilân masrafının sanıktan alınacağı ilân olunur. 

2 — Hırsızlık suçundan sanık Aksaray - Güzelyurt Hengameci Köyünde nü
fusa kayıtlı Vehip oğlu, 1935 doğumlu Necati Aslan'a Mahkememizce verilen 1/2/1983 
tarih ve 1981/315 esas ve 1983/50 sayılı karar bütün aramalara rağmen sanığa 
tebliğ edilememiş sanık hakkındaki T.C.K. nun 492/6-7-son, 61, 522, 525. maddeleri 
gereğince verilen 6 ay 20 gün hapis bu kadar genel gözetim altında bulundurulmasına 
ait hüküm kesinleşmemiş olduğundan kararın ilânen tebliğine, ilân tarihinden İti
baren 15 gün içersinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ve ilân mas
rafının sanıktan alınacağı ilân olunur. 

3 — Zina suçundan samk Bursa Görükle Köyünde nüfusa kayıtlı Şaban kızı, 
1957 doğumlu Sabriye Yelseliye Mahkememizin 5/7/1983 tarih ve 1982/1158 esas, 
1983/827 sayılı T.C.K. nun 441-1-2, 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri gereğince verilen 
altı ay hapis cezasının ve cezasının ertelenmesine dair karar sanık bütün aramalara 
rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan ilânen teb
liğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde hükmün 
kesinleşeceği ve ilân masrafının sanıktan alınacağı ilân olunur. 

4 — Dikkatsizlik ve tedbirsizlikten yaralamaya sebebiyetten sanık Karacabey 
Akçasusurluk Köyünde nüfusa kayıtlı Hamdi oğlu, 1950 doğumlu Mehmet Engin 
Pullu ya Mahkememizin 2/3/1983 tarih ve 1982/1026 esas, 1933/179 sayılı kararla 
T.C.K. nun 459/1, 647 sayılı Kanunun 4. ve 6085 sayılı Kanunun 60/E maddeleri 
gereğince verilen 1.000 Lira ağır para cezası ve 5 gün ehliyetinin geri alınmasına 
dair karar sanık bütün aramalara rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ 
edilememiş olduğundan ilânen tebliğine ilân tarihinden 15 gün içersinde temyiz edil
mediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur. 

5 — 275 sayılı Kanuna muhalefet suçundan samk Mudanya Çepni Köyünde 
nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu, 1954 doğumlu Halil Gültekine Mahkememizin 9/12/1982 
tarih ve 1981/195 esas, 1982/1546 sayılı kararla 275 sayılı Kanunun 54/2. maddesi 
gereğince verilen 1.000 Lira ağır para cezasına ait hüküm samk bütün aramalara 
rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan ilânen teb
liğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde hükmün 
kesinleşeceği ve ilân masrafının sanıktan ah nacağı ilân olunur. 

6 — 275 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık ismail oğlu, 1951 doğumlu 
Yenişehir Karaköy Köyünde nüfusa kayıtlı Hüsamettin Duyar ile Yenişehir Gündoğan 
Mahallesinde nüfusa kayıtlı A l i oğlu, 1951 doğumlu Mehmet Püsküllüye Mahkeme
mizin 8/12/1982 tarih ve 1981/220 esas, 1982/1533 sayılı kararla verilen 275 sayılı 
Kanunun 54/2. maddesince 1.000'er Lira ağır para cezasının sanıklar bütün ara
malara rağmen bulunamamış ve hüküm kendilerine tebliğ edilememiş olduğundan 
ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edilmediği tak
dirde hükmün kesinleşeceği ve ilân masrafının sanıklardan alınacağı ilân olunur. 

3039 
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Antalya 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/199 
Davacı Mehmet Coşar vekili tarafından mahkememize açılan inşaat Sözleş

mesinin Feshi davasında davalı Mehmet Horozoğlu için Resmî Gazete ile dava di
lekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmesine rağmen davalı duruşmada hazır bulun
madığından, mahkemece gıyap kararı çıkarılmasına karar verildiğinden, davalı Meh
met Horozoğlu'nun 7/6/1984 gUnlü duruşmada saat 9.00 da hazır bulunması için mua
meleli gıyap kararı yerine kaim olmak üzere davalıya ilânen tebliğ olunur. 

3217 

1983/147 
Davacı Güngör Eroğhj vekili tarafından davalı Mehmet özkaya hakkında Mah

kememize açılan men'i müdahale davasına esas olarak : 
Davacı vekili Antalya İli Merkez Ahatlı Köyü 1448 ada 11 parsel sayılı taşın

mazın maliki müvekkili olduğunu, davalı Mehmet özkaya'nın bu taşınmaza tecavüz 
ederek, müdahalede bulunduğunu, bu nedenle men'i müdahale davası açtıklarını, mah
kemece haksız müdahalenin önlenmesine, ve kal'ine karar verilmesini dava etmiştir. 

Davalı Mehmet özkaya'ya dava dilekçesi tebliği yapılamamış olup, adresi 
Emniyet Müdürlüğü kanalı ile, zabıtaca yapılan tahkikata rağmen bulunamadığın
dan, dava dilekçesi ve duruşma günü 5/4/1984 günü saat 8.40 da davalının Antalya 
2. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması dava dilekçesi ve duruşma günü 
tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 3218 

1983/391 
Davacı Şahin öktem tarafından davalı Ayşe Dudu öktem hakkında Mahkeme

mizde görülen boşanma davasına esas olarak : 
Davalı Ayşe Dudu öktem'in 21/2/1984 günlü celsede dava dilekçesi tebliğinden 

sonra hazır bulunmadığı görüldüğünden, hakkında gıyap kararı tebliğine karar ve
rilmiştir. Duruşmanın 1/5/1984 günü saat 9.25'a muallak olduğu, davalı Ayşe Dudu 
öktem'e gıyap yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 3219 

m 
Bornova Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/50 
K. No : 1983/842 
Kavgada korkutmak maksadı ile bıçak teşhir etmek suçundan Mahkememizin 

24/10/1983 tarih ve 1983/50 esas 1983/842 kararı ile T.C.K. nun 466/1, 647 S.K. mad
deleri gereğince neticeten 3.000 lira ağır para cezasına mahkum edilen izmir Merkez 
Kahramanlar Mah. nüfusuna kayıtlı Hayri oğlu, 1953 doğumlu Ahmet Lemay'a gıyabi 
hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi ge
reğince hüküm fıkrasının Resmî Gazete yolu ile ilânına, ilânın neşir tarihinden it i
baren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 3221 

Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/313 
Davacı Köyişleri Bakanlığına İzafeten Maliye Hazinesi tarafından davalı Rıfat 

Fıçıcı aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan muhakemesinde : 
Davalı Rıfat Fıçıcı'nın adresi mahkememizce tesbit edilememiş ve dava dilek

çesi tebliğ edilememiştir. Bu nedenle adına ilanen tebligat yapılmasına karar veril
miş olup, duruşması mahkememizde 18/4/1984 günü saat 9.00 dadır. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 3215 
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izmir 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
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E. No : 1983/1363 
K. No : 1983/1134 
Kaçakçılık suçundan Turan Uzunova hakkında Mahkememizin 24/11/1983 ta

rih ve 1983/1363 Esas 1983/1134 Karar sayılı ilamı ile 10 bin lira ağır para cezası ve 
22 lira tazmini para cezasıyla hukümlendirildiği sanığın dosyada bulunan tüm ad
reslerinden aranmasına rağmen tebliğe yarar adresinin tesblt edilemediği görülmek
le dosya incelendi; 

G. Düşünüldü; Sanık Turan Uzunova hakkında Mahkememizce verilen 24 Kasım 
1983 tarih ve 1983/1363 Esas, 1983/1134 Karar sayılı ilamı Ue 10 bin Ura ağır para 
cezası ve 22 lira tazmini ağır para cezasıyla hukümlendirildiği ilgili hüküm sanığa 
usulüne uygun olarak tebliği yapılamadığı ayrıca zabıtacada yapılan tahkikatta sanı
ğın adresinin tesbit edilemediği anlaşıldığından hükmün 7201 S. Kanun 28 ve 29. mad
deleri gereğince Resmi Gazete Ue Uânen tebliğine karar verildi. 

2928/7 

E. No : 1982/242 
K. No : 1982/1056 
Kaçakçılık suçundan sanık A l i Mustafa Of hakkında Mahkememizde 20 Aralık 

1982 gün ve 1982/242 Esas 1982/1056 karar sayılı ilamı Ue 12.000 lira ağır para ce
zası ve 184 Ura 66 kuruş gümrük tazmini para cezası, 483 lira 33 kuruş Tekel resbi 
ağır para cezasıyla hukümlendirildiği sanığın dosyada bulunan tüm adreslerinden 
aranmasına rağmen tebliğe yarar adresinin tesbit edilemediği görülmekle dosya in
celendi; 

G. Düşünüldü; Sanık A l i Mustafa Of hakkında Mahkememizce verilen 20 Aralık 
1982 gün 1982/242 esas, 1982/1056 karar sayılı Uamı Ue 12.000 lira ağır ve 184 Ura 
66 kuruş gümrük tazmini para cezası, 483 lira 33 kuruş Tekel Resmî ağır para ceza
sıyla hüKümlendirildigi ilgili hüküm sanığa usulüne uygun olarak tebliği yapılama
dığı ayrıca zabıtacada hükmün 7201 S. Kanun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmi 
Gazete ile Uânen tebliğine karar verildi. 

2928/8 

9 

İstanbul 3 ncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/485 
K. No : 1982/407 
Hırsızlık suçundan sanık olup Çetin oğlu, GUler'den olma 26/6/1962 doğumlu 

İstanbul, Eminönü, Hocapaşa Mahallesi C. 92 S. 114 - K. 5 sayılı yerde nüfusa kayıt
lı bulunup Sultanahmet Akbıyık Caddesi, Soğukçeşme Sokak numara 34/4 sayılı 
yerde oturur, Hüseyin Ergün Marik hakkında Mahkememizden verilen gıyabı ilâm 
bütün aramalara rağmen bulunmadığı zabıtaca bildirilmiş olmakla : 

G. Düşünüldü : Sanığın hareketine uyan TCK. nun 493/2, 522, 525. maddeleri 
gereğince bir sene altı ay süre ile hapis bir sene altı ay süre ile genel gözetim altın
da bulundurulmasına 100 TL. mahkeme masrafının hazine adına sanıktan tahsiline 
dair verilen ilâmın 2701 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve mütakip maddeleri gereğince 
Uânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı 
Uânen tebliğ olunur. 2930/9 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Sayfa : 37 

E. No : 1978/544 
K. No : 1978/742 
1918 sayılı Kanuna muhalefet suçundan maznun Elazığ Aşağı Demirtaş Köyü 

H/62 sayılı yerde nüfusa kayıtlı, Gedikpaşa Camii Sokak No, 1 de oturur, Mithat 
oğlu, 1960 doğumlu Gülgüle'den olma Adnan Sevinç hakkında Mahkememizden ve
rilen gıyabi hükmün bütün aramalara rağmen bulunamadığı, zabıtaca büdirümlş 
olmakla dosya tetkik edilip : 

Gereği Düşünüldü: 1918 sayılı Kanunun 25/3, 1177 sayılı Kanunun 88/2, 33, 
T .C.Knun 59, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 1 ay 20 gün hapis ve 833 
Lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, Sigaraların Müsaderesine.hapis paraya çev
rilerek 1.000 Lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 1.000 Lira maktu ücreti ve
kalet ile 389 kuruş nisbi ücreti vekaletin sanıktan alınarak MUdahil Tekel İdaresine 
verilmesine, 20 Lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline dair Mahkememizden 
verilen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31. maddeleri ge
reğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sa
yılacağı ilânen tebliğ olunur. 2930/4 

E, No : 1982/51 
K . No : 1982/521 
Evlenmek vaadiyle reşit olmayan mağdurenin ırzına geçip, kızlık bozmak su

çundan sanık Malatya Merkez Sarıot (Dos t diken) C. 153/01, S. 8, K. 4 sayılı yerde 
nüfusa kayıtlı bulunup aynı yerde ikamet eden Derviş oğlu, Sultan'dan olma 6/5/1340 
doğumlu, Derviş Ayaz hakkında Mahkememizden verilen gıyabi hükmün bütün ara
malara rağmen bulunamadığı zabıtaca bildirilmiş olmakla dosya tetkik edilip : 

Gereği Düşünüldü : T C K nun 434/1. maddesi gereğince Teciline. Zaman ağı
mına kadar sanığın haksız hareketiyle boşanmaya sebebiyet verildiğinde takibata 
tevessül edilmesi için kararın bir örneğinin Nüfus İdaresine gönderilmesine, 260 TL. 
Mahkeme masrafının hazine adına sanıktan tahsiline, dair Mahkememizden verilen 
gıyabi hükmün 2701 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilâ
nen tebliğine (ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış^ sayılacağı 
İlânen tebliğ olunur. 2930/5 

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : 

Davalı : Elektronik Büro Sistemleri Ticaret ve Sanayi A. Ş. Konur Sokak 
No. 15/6 Kızılay/Ankara 

Davacı: Ömer Oruç vekili tarafından Mahkememize ikame olunan Menfi 
Tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda : 

Mahkememizce yukarıda yazüı adresinize PTT aracılığıyla dava dilekçesi 
eklenerek duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış arresimzden ayrıldı gerekçe
siyle davetiye iade edilmiş zabıtaca da yaptırılan adres tahkikinden bir netice alı
namadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün İlânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma günü 26/3/1984 Cuma günü saat 10.30 da duruşmada bizzat hazır 
bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ettirmediğiniz takdirde 
bundan sonraki duruşmaya adınıza gıyap kararı tebliğ edilecektir. Keyfiyet dava 
dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2918 
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İstanbul 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1980/604 
K. No : 1982/469 
Sanıklar: 
1 — Fuat Çeri, Nusret oğlu, Fatma'dan doğma 1952 doğumlu, Erzurum İli 

Adaçay Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Erzurum Aşağı Mumcu Mah. Dağıstan Sokak 
No. 12 de oturur. 

2 — Hüseyin Samancı, Ahmet Oğ. Sultan'dan doğma 1956 D. lu, Siverek ilçesi 
Nüseyip Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İst. Sultanahmet A t Meydanı Terzihane Sokak 
No. 6-7 de ikamet eder, 

Suç : Hırsızlık ve hırsızlık mah satın almak 
Suç tar ihi : 25/9/1980 
Uygulanan Kanun mad : 
1 — Fuat Çeri Hk : T.C.K. nun 491/ilk, 522, 525, 40, 647 SK. 6 
2 — Hüseyin Samancı Hk. T.C.K. nun 512/1, 522/1, 647 SK. 4/1-6. 
Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında müsnet suçtan dolayı samk Fuat 

Çeri'nin 3 ây süre ile hapis ve 3 ay süre ile genel gözetim altında bulundurulmasına, 
sanık Hüseyin Samancı'nın 800 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına cezaları
nın ertelenmesine Mahkememizin 20/10/1982 tarih ve 1982/469 sayılı karan ile karar 
verilmiş ve sanıklar bütün aramalara rağmen bulunamamış ve gıyabi hükmün tebliği 
mümkün olamamıştır. 

Gıyabi hükmün tebliği yerine kaim olmak üzere sanıklara ilanen tebliğ olunur. 
2930/6 • 

izmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E . No : 1980/10 
K. No : 1983/322 
Zimmet suçundan samk Güler Kılınç (Turhan) Urla İlçesi, Yeraltı Mahallesi 

nüfusuna kayıtlı izmir Hatay Cad. 380/9 da oturan Mustafa kızı, 1943 doğumlu bu 
sanığın Mahkememizce 1 yıl ağır hapis ve ömür boyu memuriyetten mahrumiyet 
cezasına mahkum olmuş ve sanık bunca aramalara rağmen bulunamamış, yaptı
rılan tahkikatta dahi adresinin meçhul olduğu ve sanığın semti meçhule gittiği anla
şıldığından bu sanığın ilân tarihinden itibaren 15 gün içersinde üst yargı yollanna 
başvurması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde hükmün kesin
leşeceği, hüküm yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27. ve 29. 
maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 2928/2 

Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : 

1983/433 
Davalı : Baysoy Ethem Ltd. Şirket! G. M. K. Bulvan No. 61/20 Maltepe/Ank. 
Davacı : A l i Güm üş boğa ve Oğullan Kollektif Şirketi vekili tarafından aley

hine ikame olunan alacak davasının yapılan yargılamasında: 
Mahkememizce yukanda yazılı adresinize PTT aracılığıyla dava dilekçesi ek

lenerek duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış adresinizden aynldı gerek
çesiyle davetiye iade edilmiş zabıtaca da yaptırılan adres tahkikinden bir netice alına
madığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma günü 27/4/1984 Sah günü saat 11.30 da duruşmada bizzat hazır 
bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ettirmediğiniz takdirde 
bundan sonraki duruşmaya adınıza gıyap karan tebliğ edilecektir. Keyfiyet dava di
lekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 2917 
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İzmir 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/561 
K . No : 1983/1078 
6136 S. Kanuna muhalefet suçundan samk Hasan Türk hakkında Mahkememi

zin 17/11/1983 gün ve 1980/561 esas 1983/1078 karar sayılı ilamı ile bir yıl hapis ve 
3000 lira ağır para cezasıyla hükümlendirildiği sanığın dosyada bulunan tüm adres
lerinden aranmasına rağmen tebligata yarar adresinin tesbit edilemediği görülmekle 
dosya incelendi; 

G. Düşünüldü; sanık Hasan Türk hakkında Mahkememize verilen 17/11/1983 
gün ve 1980/561 esas 1983/1078 karar sayılı ilamı ile bir yıl hapis ve 3000 Ura ağır 
para cezasına hükümlendirildiği ilgili hüküm sanığa usulüne uygun olarak tebliği 
yapılamadığı ayrıca zabıtacada yapılan tahkikatta sanığın adresinin tesbiti edile
mediği anlaşıldığından hükmün 7201 S. Kanun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmt 
Gazete ile üânen tebliğine karar verildi. 2928/9 

• 
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1 — 1918 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık olup, Mahkememizin 
1978/473 -181 sayı ile 20/6/1983 tarihli kararı ile eylemine uyan 1918 sayılı Kanunun 
25/3, 33/son maddeleri gereğince neticeten 4 ay hapis cezası ve 166 Lira ağır para 
ile mahkûmiyetine dair Mehmet A l i oğlu Zero'flan olma Mehmet Sait özmen hak
kındaki gıyabi hüküm. 

2 — Hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik suçundan sanık olup, Mahkeme
mizin 1981/42-205 sayı ve 6/7/1983 tarihli ilamı ile, eylemine uyan T.C.K. nun 
350/3. maddesi gereğince 1 ay hapis cezası ile mahkûmiyetine dair Mehmet Ata oğlu 
Zehra'dan olma 1940 doğumlu Güven Bilgili hakkındaki gıyabi hüküm. 

Aramalara rağmen adreslerinde bulunamamaları sebebiyle ilânen tebliğine 
karar verilmiş olmakla, yukarıda yazılı hüküm özetlerinin neşir tarihinden itibaren 
tebliğ yerine kaim olmak üzere 21 gün içinde kanuni müracaatta bulunulmadığı 
takdirde kesinleşeceği ilân olunur. 2930/2 

Ankara İflas Memurluğundan : 

1983/41 
Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 28/12/1983 tarih 1982/1298 -1101 sayılı 

kararı ile iflasına karar verilen Atatürk Bulvarı 199/9 da Mehmet Adil Akıncı'nın İflas 
tasfiyesine 1. If. K. nun 219. maddesi uyarınca yapılmasına karar verilmiştir. 

1 — Müflisten alacaklı ve borçlu olanlar ile istihkak iddiasında bulunanlar ilân 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde belgeleri ile birlikte memurluğumuza müracaat 
etmeleri, 

2 — Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun elinde bulunduranlar verilen 
otuz günlük süre içerisinde kendilerinin veya bulunan malların nevi ve kıymetlerinin 
bildirmeleri, 

3 — Hilafına hareket cezai mesuliyeti müstelzim olmakla rüçhan haklarından 
mahrum kalacaklardır. 

4 — İlk alacaklılar toplantısı 21 Mart 1984 günü saat 14.30 da İflas memurlu
ğunda yapılacağı, 

5 — Alacaklıların İşbu toplantıda hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil gön
dermeleri 1. If. K. nun 219 ve 336 maddesi uyarınca tebliğ ve ilân olunur. 

2807 
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İzmir 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/350 
K. No : 1983A316 
15/1/1983 suç tarihi itibariyle hırsızlık suçundan sanık ibrahim oğlu Zeynep'-

den olma 1950 doğumlu, Diyarbakır İli Merkez İlçesi Sivritepe Mahallesi Köyünde 
kayıtlı Mehmet öz hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sonunda suçu sübut 
bulunduğundan TCK. nun 492/7, 522, 525 647 S. K. 6. maddeleri gereğince sonuç 
olarak sekiz ay hapis ve o kadar gözetim cezasıyla mahkumiyetine dair verilen 
22/12/1983 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmt Gazete'de ilânen teb
liğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân 
masrafının sanıktan tahsiline, karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

2928/5 

E. No : 1983/1 
K. No : 1983/1140 
27/11/1981 suç tarihi itibariyle dolandırıcılık suçundan samk Abdullah oğlu 

Hüsnü Cemal'den olma 1934 doğumlu Ankara İli Balâ İlçesi Küçükbıyık Mah. Köy de 
H : 063 de kayıtlı izzet Demirel hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sonunda 
suçu sübut bulduğundan TCK. nun maddeleri gereğince sonuç olarak 4 ay 15 gün 
hapis ve 2250 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair verilen 6/12/1983 tarihli 
gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ tarihin
den itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanık
tan tahsiline, karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 2928/4 

İzmir 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/600 
K. No : 1983/1385 
Dolandırıcılık suçundan samk Mahkememizin 30A2/1983 tarihli İlamı ile TCK 

503/ilk, 522, 647 S.K. 6. maddesi gereğince dört ay hapis ikibin lira ağır para ceza
sı ile hükümlü ve bu cezası tecil edilmiş bulunan Mümin ile Pikriye'den olma, 1957 
D. lu Hasan Dallı hakkında gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihin
den itibaren 15. gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendi
sinden alınacağı ilân olunur. 2928/3 

İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1980/556 
K. No : 1983/684 
S A N I K : Şükrü Mehmet Bozkurt : Babası Turan, Fatma'dan 1957 yılında 

doğma, Zara, Bulakbaşı Köyü, 35 hanede kayıtlı olup, İst. Fatih, Çarşamba, Lokmacı 
Dede Sokak No. 18 de oturur. 

Yukarıda adresi gösterilen samk Mahkememizin 12/12/1983 tarih ve 556/684 
sayılı ilamı ile T.C.K. nunun 493/1, 525. maddeleri gereğince üç sene hapis ve üç 
sene süre ile genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Yasamn 8. müteakip maddeleri gereğince adı geçene tebligat yapıl
ması kabil olmamıştır. 

Bu itibarla, aynı Yasamn 32 nci maddesine göre hüküm hülasası tebliğ olunur. 
2930/8 
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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından; 

E. No : 1978/210 
K. No : 1983/210 
Karar Tarihi : 26/10/1983 
Sanıklar: 
1 — AH Kemal öztürk, Mustafa oğlu 1952 doğumlu, Giresun Keşap Düzkoytt 
2 — Ayvaz Kaymak, Mehmet oğlu 1930 doğumlu, Taksim/İstanbul 
Suç : Hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek satın almak. 
Suç Tarihi : 26/7/1976 - 11/12/1974 
Yukarda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında müsnet suçtan tecziyeleri 

zımmmda Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda: 
1 — Sanıklar A l i Kemal öztürk'ün hareketine uyan T.C.Knun 493/1, 522, 

493/1, son 61, 71. maddesi ile netlceten 3 sene 4 ay müddetle hapis ve 525. madde 
ile bu kadar emniyet gözetimi altında bulundurulmasına, 

2 — Ayvaz Kaymak, hakkındaki kamu davasımn T.C.K nuıı 102/4, 104. mad
desi gereğince ortadan kaldırılmasına mütedair Mahkememizden verilen yukarıda 
tarih ve numarası yazıh hüküm her ik i sanığın aramalara rağmen bulunamamış 
olması sebebi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince her ik i sanığa ilânen tebliğ 
olunur. 2930/10 

E. No : 1980/219 
K. No : 1983/231 
Karar Tar ihi : 9/9/1983 
Suç : Kız kaçırma, alıkoymak ırza geçme vs. 
Sanık: Feride İskele, Sezai özcömert, Samlm Koşay 
Suç Tar ihi : 6/6/1980 
Yukarda açık kimliği yazıh sanıklar hakkında müsnet suçtan tecziyeleri zım

mmda Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda, sa
nıklardan Feride Iskele'nln hareketine uyan T.C.K. nun 430/2, 65/3, 416/3, 418/2, 65/3, 
71. maddeleri ile neticeten 7 ay 15 gün hükümlülüğüne mütedair Mahkememizden ve
rilen yukarda tarih ve numarası yazalı karar sanık Feride Iskele'nin aramalara rağ
men bulunamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince adı geçene ilânen 
tebliğ olunur. 2930/11 

Polath Sorgu Hâkimliğinden : 

1980/57 
Sahte belge tanzim etmek ve kullanmak suçlarından dolayı sanık Şaban Fah

rettin oğlu, Emine'den olma 1939 doğumlu Adnan Aktur-a hakkında Polatlı C. Sav
cılığının 22/12/1983 gün ve 1980/1071 esas sayılı esas hakkındaki iddianame düzen
lenmiş olup, sanığın müsnet suçtan dolayı T.C.K. nun 342/1, 31. ve 33. maddeleri 
uyarınca cezalandırılmasını, son soruşturmanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde 
açılması talep edildiğinden, 

Esas hakkındaki İddianame Adnan Aktuna dışındaki tüm sanıklara PTT yolu 
İle tebliğ edilmiş Eskişehir Mustafa Kemal Paşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, 
Ankara Demirtepe Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak Bulak Apt. 16/1 de ikamet eden 
Adnan Aktuna'mn tüm aramalara rağmen esas hakkındaki iddianame tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. ve 30. maddeleriuyannca Resmt 
Gazete'de adı geçene ilânen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 2923 



Sayfa : 42 RESMİ GAZETE 8 Mart 1984 — Sayı : 18336 

Sarayköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/475 
Davacı Fevzi Orhan vekili tarafından davalı A l i Güveçlili aleyhine Mahkeme

mizde açılan satış vaadi nedeniyle tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında : 
Davalı adına çıkarılan davetiyeler bila ikmal iade edilmiş, zabıta marifetiyle 

yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tesbit edilemediği anlaşıldığından dava 
dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan 
yargılamanın bırakıldığı 21/3/1984 günü saat 11.00 de mahkeme salonunda hazır 
bulunmanız, gelmediğiniz ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde 
hakkınızda gıyap kararı çıkartılacağı hususu davetiye ve dava dilekçesi tebliği 
yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3421/1-1 

• 
Mudanya Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/17 
K. No : 1983/20 
Alkollü vasıta kullanmak suretiyle 6085 Sayılı Yasaya aykırı hareketten sanık 

Sahabettin oğlu Feride'den olma 1943 D. lu Hikmettullah Seyidoğlu hakkında 15/2/1983 
gün ve yukarıda esas ve karar sayılı ilamı ile 6085 sayılı Yasanın 31. maddesi aracüığı 
ile 58/C. 647 sayılı Yasamn 4/1. 6. maddeleri gereğince 2250 lira para cezasına mah
kûm edilmiş olup sanığın bütün aramanlarına rağmen adresinin tesbitl mümkün ola
mamış ve gıyabi ilamında tebliği yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. 
maddesi gereğince hükmün Resmî Gazete İle ilânen tebliğine ilânın yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına. 2834 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan : 

1 — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünün 
Kırıkkale Hurda Şantiyesi Müdürlüğündeki 17-18-19-20-28-29-30 nolu parsellerinde 
mevcut hurda malzemelerin (50x50x50 cm.) ebadında kesim, söküm ve Kurumca 
gösterilecek yere maden cinslerine göre depolanması işi şartnamesi esasları dahi
linde kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltmeye iştirak edecek firmaların bu işe ait şartnameyi Kurumun 
Ankara'da İstanbul Caddesi No. 30'daki Hurda İşletmesi Müdürlüğü'nden Ankara-
Kırıkkale'deki Hurda Şantiyesi Kısım Müdürlüğü'nden bedelsiz, olarak alacakları 
gibi posta ile adreslerine gönderilmesinide isteyebilirler. 

3 — Bu kesim, söküm ve ayıklama ihalesi 15 Mart 1984 Perşembe günü saat 
14.00 de yapılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarının engeç bu tarih ve saate kadar Kurumun Hurda 
İşletmesi Müdürlüğü'nde bulundurulması şarttır. 

5 — Firmalarda aranacak şartlar ve geçici teminat miktarı şartnamesinde 
mevcuttur, 

6 — Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 3086 / 2-2 
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îller Bankasından : 

HARİTA ALIMI IŞI YAPTIRILACAKTIR 
Keşif Geçici Evrak 

Toplam bedeli teminat Süre bedeli 
. No. Kasaba Adı İli (Ha) TL. TL. (Ay) TL. 

1) Akınoğlu Amasya 114 1.572.461 47.174 5 l.OÇO 
2) Topraksu - Lodumlu 

Köyü Ankara 323 3.004.897 90.147 e 1.000 
3) Sındırgı Balıkesir 217 3.579.719 107.392 6 1.000 
4) Ayvalık Balıkesir 629 5.191.730 155.752 7 1.000 
5) Gerede Bolu 528 1.430.958 42.929 4 1.000 
6) iskenderun (Aısuz) Hatay 770 8.760.843 262.825 9 1.000 
7) Güneykent İsparta 214 1.567.141 47.014 5 1.000 
8) Mersin İçel 4332 45.527.695 1.365.831 12 1.000 
9) Çamlıca İstanbul 2001 42.560.147 1.276.804 12 1.000 

10) Göksün K. Maraş 541 3.926.018 117.781 6 1.000 
11) Çıldır Kars 320 4.916.578 147.497 7 1.000 
12) Milas Muğla 943 16.713.549 501.406 10 1.000 
13) Nevşehir Merkez 324 14.692.981 440.789 10 1.000 
14) Niğde Merkez 601 5.902.819 177.085 7 1.000 
15) Çayeli Rize 532 7.413.222 222.397 8 1.000 

1 — Yukarıda gösterilen harita işleri kapalı zarf usulü ilo eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — İhale evrakı Bankamız Muhasebe Dairesi Başkanlığından bedeli karşı
lığında temin edilecektir. 

3 — Teklif verecekler teklif şartnamesinde istenilen belgelerle, yeterlik bel
gesi almak üzere 12/3/1984 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Bankamıza müracaat 
edeceklerdir. 

4 — Teklif zarfları 16/3/1984 Cuma günü saat 12.30'a kadar Bankamıza tes
lim edilecektir. 

5 — Teklif zarfları 16/3/1984 Cuma günü saat 14.00 de Bankamız Satınalma 
Komisyonunda açılacaktır. 

6 — Banka 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip vermemek
te, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi ihaleye girenlerden dilediğine vermekte ser
besttir. 3435/1-1 • 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

63 Kalem D-1210 Ford Kamyon Yedeği Satınalınacaktır. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : 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

tuplarını, geçici teminatlanyla birlikte en geç 28 Mart 1984 Çarşamba günü saat: 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilan olunur. 2763 / J-2 
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Adana Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

M . Bed % 7,5 Tem. 
Deposu Cins ve nev'i Parti Adet W. D m 3 . Lira Li ra 

Akarca 2. S. N . B. Çz. Tom. 1 79 26.515 22.500 44.700 
Akarca 3. S. N . B. Çz. Tom. 1 151 26.685 9.800 19.800 
Tekdam 3. S. N . B. Çz. Tom. 5 1303 210.344 17.500 276.200 
Murtluca 3. S. N . B. Çz. Tom. 8 1327 245.313 17.500 321.900 
Akarca 2. S. K. B. Çz. Tom. 2 304 80.667 20.000 121.000 
Akarca 3. S. K . B. Çz. Tom. 10 2395 320.676 16.000 385.000 
Tekdam 3. S. K. B. Çz. Tom. 14 4146 473.815 16.000 568.600 
Tekdam 3. S. K. B. Çz. Tom. 1 153 32.104 7.500 18.100 
Murtluca 3. S. K. B. Çz. Tom. 2 888 79.569 7.500 44.800 
Murtluca 3. S. K. B. S. Tom. 1 5 1.471 16.000 1.800 
Akarca 2. S. Çz. Md. Direk 7 7988 346.371 10.000 259.700 
Tekdam 3. S. Çz. Md. Direk 11 8519 339.350 10.000 254.500 
Murtluca 2. S. Çz. Md, Direk 10 12689 381.448 10.000 286.000 
Murtluca 2. S. G. Md. Direk 1 14 1.881 10.000 1.400 
Murtluca 2. S. S. Md. Direk 1 5 0.645 10.000 500 
Murtluca G. Tel Direk 1 39 8.436 18.300 11.600 
Akarca Çz. Sanayi Odunu 6 3164 226.050 9.000 152.700 
Tekdam Çz. Sanayi Odunu 7 3326 244.589 9.000 165.000 
Murtluca Çz. Sanayi Odunu 8 7675 296.175 9.000 199.900 
Murtluca Çz. Sanayi Odunu 1 79 4.416 7.000 2.300 
Akarca tb. Lif Yonga Od. 2 — 234.000 6.848 120.200 
Ça talan tb. Lif Yonga Od. 1 — 40.000 6.848 20.500 
Çamiçi ib. Lif Yonga Od. 1 — 46.000 6.848 23.700 
Murtluca tb. Lif Yonga Od. 7 — 676.000 6.848 347.200 

110 3.838.900 
2. S. N . B. Çz. Tom. 1 79 26.515 44.700 
3. S. N . B. Çz. Tom. 15 3019 530.361 646.800 
2. S. K. B. Çz. Tom. 2 304 80.667 121.000 
3. S. K. B. Çz. Tom. 27 7582 906.164 1.179.400 
3. S. K. B. S. Tom. 1 5 1.471 1.800 
2. S. Çz. Md. Direk 28 29196 1067.169 800.200 
2. S. G. Md. Direk 1 14 1.881 1.400 
2. S. S. Md. Direk 1 5 0.645 500 
Gök. Tel. Direk 1 39 8.436 11.600 
Çz. Sanayi Odunu 22 14244 771.230 519.900 
tb. Lif Yonga Od. 11 — 996.000 511.000 

110 3.838.900 
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 110 parti 

çeşitli cins orman ürünlerinin % 25 i ile % 16 faizi peşin % 75 i 9 ay vadeli süresiz 
banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık 
artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 20/3/1984 tarihine rastlayan Salı günü saat 13.30 da Kara
isalı toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Mü
dürlüğü, Adana Orman Bölge Başmüdürlüğü, K. Maraş, Mersin, Tat sus, Kozan, Oa-
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maniye, Feke, Saimbeyli, Yahyalı, Pozantı İşletme Müdürlüklerinde, ilgili bölge şeflik
lerinde ve işletme merkezinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım İşletmemiz Veznesine yatırma
ları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve 
satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona 
başvurmaları şarttır. 

5 — İlân olunur. 3094 / 1-1 

Bursa Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığın
dan : 

Bursa Sağlık Kurumlarının 1984 yılı ihtiyacı olup aşağıda muhammen bedeli ve 
geçici teminatı yazılı kuru erzak neviinden 38 kalem yiyecek maddesi; 2886 sayılı Ka
nunun 37. ve ilgili müteakip maddelerine istinaden kapalı teklif usulüyle toplu ola
rak eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 19 Mart 1984 Pazartesi günü saat 11.00 de 
Bursa Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Şartnameler me
sai saatlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin; 
a) 1984 yılma alt Ticaret Odası belgesini, 
b) Geçici teminat banka mektubu veya makbuzunu; ve ayrıca 
c) Şirket olmaları halinde ise; şirket sirküleri ve noter tasdikli vekâletname

lerini havi belgeleriyle birlikte, teklif mektuplarını mezkûr yasada belirtilen usûl ve 
şekilde en geç ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Komisyonumuza vermeleri, pos
tadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 

Yiyeceğin Cinsi : Kuru Erzak, Miktarı : 38 Kalem, Geçici Bedeli : 23.178.850,— 
TL., Geçici Teminatı : 695.366,— TL., Eksiltme Gün ve Saati : 19/3/1984, Saat : 
11.00 de. 3004/1-1 

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden: 

1 — Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıda cinsi 
ve miktarı yazılı malzemeler kapalı zarf teklif isteme usulü ile alınacaktır. 

2 — Bu işlere ait teknik ve idari şartnameler Tersanemiz Döner Sermaye 
Satınalma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden beher adedi 500,— TL. sı karşılığında 
alınabilir. 

3 — İhale Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Başkanlığı odasında 15 
Mart 1984 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır. 

4 — E n son teklif verme 15 Mart 1984 günü saat 12.00 ye kadardır. 
5 — Yangın Alarm Sistemi için ihaleye girecek olan firmalar halen bu tip 

Yangın Alarm Sistemi imâl ettiklerine dair Sanayi Odaları Birliğinden adına ala
cakları imalat belgesi ile mevzuu imâlatlardan daha evvel yaptıkları işlere ait 
Loyt tasdikli dokümanları teklifleriyle beraber vereceklerdir. 

8 — Geçici teminatı bulunmayan, eksik olan veya alternatifli teklifler red
dedilir. 

7 — Posta ile şartname gönderilmez ve postadaki gecikmeler dikkate alın
maz. 

8 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Malzemenin Cinsi Miktarı Geç. M ak. Tem. 

Yangın Alarm Sistemi 
Tutya 

l Takım 
1800 Kğ. 

100.000,— TL. 
50.000,— TL. 

3125/2-2 



Dortyot Devlet Orman tsletMesi Müdârrâğûaden: 

DEPOSUNUN Miktar» Muh. Bed. % 7,5 G. Tem. 
Adı Yol Durumu Cinsi, Nev'i Boyu ve Sınıf» P. Adedi Adet M5 Dm3 TL. TL. 

Ku/uculu Asvalt Kenan 3. S. Çk. K. B. tomruk 8 1813 231.528 16.000 278.400 
3. S. Çk. N. B. tomruk 1 43 7.288 18.000 8.800 
3. S. Çz. N. B. tomruk 2 241 30.041 17.500 47.600 
K. B. Meşe tomruk 6 1885 150.043 16.000 191.100 
K. B. Kayın tomruk 3 735 72.800 16.000 87.600 
Çk. Maden Direk 3 2116 90.021 10.000 67.600 
Çz. Maden Direk 44 33557 1302.761 10.000 879.300 
Meşe Maden Direk 4 3778 123.305 12.000 111.100 
Kayın Maden Direk 3 2448 81.884 12.000 73.600 
Çam Sanayi Odunu 2 891 81.333 9.000 41.500 
Meşe Sanayi Odunu 4 2155 117.019 11.000 98.700 
Kaym Sanayi Odunu 2 613 44.016 11.000 36.400 
Çz. Lif-Yonga Odunu 1 — 88 Ster 3.800 18.900 

M3 TOPLAMI: 82 50275 2320.837 2.020.800 
STER TOPLAMI: 1 — 8 8 Ster 18.900 

GENEL TOPLAM: 83 Parti 2.039.700 
ı — İşletmemizin Erzin Bölgesi Kuzuculu deposunda yukarıda adet, miktar, cins ve nev'ıleri yazılı orman ürünlerini 

21/3/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Salonunda toplanacak Satış Komisyonunca açık artırma sureliyi 
tamamı peşin veya % 50 mal bedeli ve yasal vergiler ile % 16 fai2 peşin müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığım] 
satılacaktır. 

2 — Açık artırmada orman ürünü alanlar tebligatı müteakip 10 gün geçici teminatın kati teminata iblağ edilmesi şartı ile e 
geç 20 gün içerisinde satışlarını yaptırmaları zorunludur. 

3 — Satışa ait şartname ve ekleri Orman Genel Müdürlüğünde, K. Maraş Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Adana, Osmı 
niye, Antakya, Kilis, Adıyaman ve Göksün Orman İşletme Müdürlüklerinde, Hassa, G. Antep, islahiye ve iskenderun Orman Bölg 
Şefliklerinde ve Muhasebe Servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

4 — Açık artırmalı satışa katılanlar, satışa konulan orman emvaline ait model şartnamelerde belirtilen hükümleri aynen ki 
bul etmiş sayılır. % 7,5 geçici teminatlar mal bedeline mahsup edil mez ve mal depodan kalcünlmadan iade edilemez. 

5 — Ticaret odasma veya esnaf kefalet kooperatiflerine üye olmayan ve ticaret odasından almış olduğu belgesi son sene vize 
yapılmayanlar açık artırmaya katılamazlar. 
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6 — Açık artırmaya katılmak isteyenler satış partilerine % 7,5 teminatlarım satış günü saat 12.00'ye kadar İşletmemiz Vezne
sine yatırmaları gerekir. Satış salonumuz ile işletme veznesi ayrı ayrı yerlerde olması nedeniyle saat 12.00'den sonra kesinlikle te
minat alınmıyacaktır. 

İlan olunur. 3245/1-1 

Feke Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O N U N M u h . Bed. % 7,5 Tem. 
Adı Yol Durumu Emvalin Cins ve Nev'i P. Adedi Adet M 3 Dm 1 TL. TL. 

Düşmüş Asvalt 3. S. N . B. Çk. tomruk 60 11858 2118.300 18.000 2.892.000 
> 3. S. N . B. Sedir tomruk 8 1119 214.739 18.000 293.000 

3. S. K. B. Sedir tomruk 6 1506 195.035 16.000 237.000 
3. S. N . B. Çz. tomruk 18 5385 914.205 17.500 1.210.000 
3. S. K. B. Çz. tomruk 1 202 16.300 16.000 20.000 

> 3. S. N . B. Çınar tomruk 1 73 20.172 19.000 30.000 
> > 3. S. K . B. Çınar tomruk 3 245 49.165 10.000 45.000 

2. S. Çk. Maden Direk 11 5789 380.930 10.000 288.000 
Çk. Tel Direk 1 296 50.932 12.700 50.000 

> Çk. Sanayi Odun 4 2088 87.955 9.000 62.000 
Sedir Sanayi Odun 2 883 56.752 9.000 39.000 

Dü;müş-Göksu » L i f - Y o n g a Odun 20 — 2124 Ster 3.800 618.000 
Sülemişli 

YEKÛN: 135 29442 4104.485 4.784.000 
2124 Ster Lif - Yonga Odunu 

1 — İşletmemizin Düşmüş - Göksu - Sülemişli depolan nda mevcut bulunan yukarıda cins ve nev'i ile miktarları yazılı 135 par-
ti muhtelif cins orman emvali % 25'i peşin, % 75'i müddetsiz kati ve limit dahili teminat mektubu olmak üzere ilgili satışa ait model 
şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa arz edilmiştir. 

2 — Açık artırma 16 Mart 1984 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.30da İşletmemiz Saüş Salonunda toplanacak komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan ve şartnamesi Orman Genel Müdürlüğü ile Adana Orman Bölge Başmüdürlüğü, Adana, Kozan, Saim
beyli, Göksün, Yahyalı, Elazığ ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirtilen gün saat 12.00'ye kadar geçici tt minatlarını İşletmemiz Veznesine veya Feke Ziraat Bankasındaki 
640/1 nolu İşletmemiz hesabına yatırmaları, banka teminat mek tubu verecek olanların teminat mektubuna işletme adı ile iştirak 
edecekleri satış tarihini yazdırmaları gereklidir. İştirak edecekle r in ilgiü model şartnameyi imzalıyarak teminat makbuzları ile bir
likte komisyona müracaatları i lan olunur 3431 / 1-1 
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Devlet Orman İsletme Müdürlüğünden : 
ALADAÜ - BOLU 

Deposunun Yol Cins ve nev'i Parti M i k t a r Muh. Bed. % 7 fi Tem. 
Adı Durumu Boy ve sınıfı Adedi Adet M'. Dm". Ura Ura 

Değirmenözü Stablize 1. S. N . B. Cam Tomruk 3 231 89.175 26.300 175.898 
Değirmenözü > 2. S. Çok. Uz. B. Çam Tomruk 1 19 16.944 43.000 54.644 
Değirmenözü » 2. S. Çok. Uz. B. Çam Tomruk 2 613 238.479 41.000 733.323 
DeğirmenözU 2. S. Uz. B. Çam Tomruk 4 144 62.040 26.300 1.631.653 
Değirmenözü 2 S. N. B. Çam Tomruk 7 772 298.258 21.900 489.889 
Ortakıraç 2. S. N. B. Çam Tomruk 49 2380 908.387 21.900 1.492.034 
Soku 2. S. N. B. Çam Tomruk 10 776 276.146 21.900 463.571 
DeğirmenözU 3. S. N. B. Çam Tomruk 34 8280 1256.940 15.500 1.461.192 
Ortakıraç » 3. S. N. B. Çam Tomruk 23 4420 1037.088 15.500 1.205.610 
Soku 3. S. N. B. Çam Tomruk 1 72 20.064 16.500 23.324 
Değirmenözü » 2. S. N. B. Gök. Tomruk 2 468 191.168 21.900 31S.993 
Sarıalan » 3. S. N. B. Gök. Tomruk 1 95 31.017 15.500 36.057 
r>eğrrmenözü > 3. S. N. B. Göknar Tomruk 5 2161 515.138 15.500 598.846 
Değirmenözü » Göknar Sanayii Odunu 1 88 9.193 7.700 0.309 
DeğirmenözU » lb. Lif. Yon. Odunu 1 — 21. Ster 3.800 5.985 
Çepniyayla > lb. Uf. Yon. Odunu 1 — 143. Ster 3.800 40.755 
Ortakıraç > lb. Lif. Yon. Odunu 2 — 220. Ster 3.800 82.700 
Kar lan lb. Lif. Yon. Odunu 18 — 205.600 St. 3.800 885.960 
Sanalan > lb. Lif. Yon. Od. Yuvar. 6 — 188. Ster 3.800 03.680 
Soku > lb. Uf. Yon. Od. Yuvar. 11 — 697. Ster 3.800 198.648 
Değirmenözü Yap. (Kavak) Uf. Yon. Od. 1 — 62. Ster 4.400 20.460 

YAPACAK EMVAL TEKÜNÜ 142 1741» 4950.033 M 3 7.278.763 
LİF YONGA YEKÛNU 41 — 1538.600 Ster 968.085 

1 — İşletmemizin depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 183 parti muhtelif cins orman emvalinin tutar bedelinin 
% 25'i kalanın % 16 faizi ve kanuni vergileri peşin, % 75'i müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığında 9 ay vadeli. 
Lif-Yonga sanayicilerinin İştirak edeceği yakacak odunlarının % 25 ile kalanın % 16 faizi ve kanuni vergileri peşin, % 76 müddet
siz ve limit dahili banka teminat mektubu karşılığında 9 ay vadeli olmak üzere model şartnameleri uyarınca açık artırmalı satışa çı
karılmıştır. 
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2 — Açık artırma 20 Mart 1984 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de Orman Bölge Başmüdürlüğü ihale salonundu topla- i 
nacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. , 

3 — Bu satışa alt İlân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Bolu, ! 
Akçakoca, Yığılca, Düzce, Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrısçık, Gerede, Mengen ve işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü İhale salonunda hazır bulunmalarım ve ihale saatine ka
dar geçici teminatlarım ihale salonundaki veznemize yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda iş
letme adı ve satış tarihini Delirtmelerini ve katılacakların teminat makbuzları ile Komisyona başvurmaları Han olunur. 

3090 / 2-2 

Çal Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden 

Bölgesi Deposu 

İnceler İnceler Asfalt 

M İ K T A R I Muh. Bedeli % 7,5 Tem. Tut. 

Yolun Durumu Emvalin Cins ve Nev i P. Adedi Adet MJ Dm' TL. TL. 

Asfalt 3. S. N. B. Çk. tomruk 14 2526 566.769 14.000 594.000 
3. S. K. B. Çk. tomruk 4 1075 142.227 10.000 107.000 
3. S. N. B. Çz. tomruk 6 1750 238.072 11.300 202.000 
3. S. K. B. Çz. tomruk 3 992 113.143 8.200 69.000 
Çk. Sanayi Odun 4 4193 207.296 6.800 106.000 
Lif - Yonga 5 Ster 611.000 3.800 176.000 
T. Ar . Kapak Tahtas ı 6 Ster 100.000 5.000 40.000 

Stabilize 3. S. N . B. Çz. tomruk 3 502 102.367 11.300 87.000 

G E N E L T O P L A M : 45 11038 1369.874 1.381.000 
611.000 Ster Lif - Yonga 
100.000 Ster T. Ar. Kapak Tahtası 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri karşılarında yazılı bedellerle Çal Bölgesi B. Çakırlar son deposundaki emvaller 
20 Mart 1984 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salonunda, İnceler Bölgesi İnceler Son deposundaki emval
ler 21 Mart 1984 Çarşamba günü İnceler Belediyesi Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır. 

Satışa çıkarılan emvallerin % 25i vergileri peşin kalanı süresiz, limit dahili 9 ay vadeli teminat mektubu veya devlet tahvili 
karşılığında açık artırmalı olarak satılacaktır. 

isteklilerin yapacak emvaller için Model Ek-1, Uf yonga odun lan için Model Ek-34 No. lu şartnamelerde belirtilen Lif - Yonga, 
levha sanayicileri ve ambalaj sanayicileri belgelerle birlikte teminat yatırarak satış günü ve saatlerinde komisyona müracaatları 
duyurulur. 3246 / l-ı 
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Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 8 Mart 1984 — Sayı : 18335 
Tosya Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Parti Emval Miktarı Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Cins ve nev'i Adedi Adedi M3. Dm 3. Lira Li ra 

1. S. N . B. Çam Tomruk 4 190 120.173 26.300 237.200 
2. S. N . B. Çam Tomruk 12 869 459.876 21.900 758.000 
3. S. N . B. Çam Tomruk 36 5152 1979.755 15.500 2.302.352 
3. s. K. B. Çam Tomruk 2 252 71.681 11.900 64.000 

U M U M YEKÛN 54 6463 2631.485 3.361.552 
Yukarıda beyanı gösterilen orman emvali 20/3/1984 tarihine raslıyan Salı günü 

saat 14.00 de şartname esasları dahilinde emval bedelinin % 25 ve vergiler faiz pe
şin, bakiyesi % 75 şi 9 ay vadeli açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin aynı gün saat 12.00 ye kadar % 7,5 geçici teminat
larım İşletme Veznesine yatırmaları gerekmektedir. 

Satışa ait müfredatlı bilgi, Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge 
Başmüdürlüğü ve mücavir Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

2696/1-1 
e 

Çorlu Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Askeri ihtiyaç için kapalı zarf usulü ile aşağıda yazılı altı kalem yiyecek mad
desi satınalınacaktır. Şartnameler Ankara, istanbul Levazım Amirlikleri ile Komis
yonumuzda görülebilir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Komisyonu
muza verilmesi; Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muh. Bed. G. Tem. İHALENİN 
C i n s i Miktarı TL. TL. Günü Saati 

Domates 150.000 Kg. 7.500.000 225.000 26/3/1984 14.00 
Taze üzüm 75.000 Kg. 4.500.000 135.000 26/3/1984 15.00 
Taze kayısı 25.000 Kg. 2.500.000 75.000 26/3/1984 16.00 
Taze erik 43.000 Kg. 2.580.000 77.400 27/3/1984 10.00 
Taze bakla 30.000 Kg. 2.100.000 63.000 
Dereotu 17.500 Ad. 262.500 7.875 27/3/1984 16.00 

T O P L A M : 19.442.500 583.275 
3432 / 1-1 

Akhisar Belediye Başkanlığından -. 

Belediyemiz'ce hazırlanan idari ve teknik şartnamelerine ve 2886 sayılı Kanun 
esaslarına göre, kapak zarf eksiltme usulöyle, Akhisar Kovahk mevkiinde bir adet 
organik gübre üretme tesisi yaptırılacaktır. 

İşin muhammen bedeli 50.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 1.500.000,— TL . 
dır. Kapalı zarf eksiltme ihalesi, 19 Mart Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye En
cümen salonunda yapılacaktır. 

Şartnameler, mesai saat'Ieri dahilinde Belediye Motorlu Araçlar Müdürlüğünde 
görülebilir. 

İhaleye Katılmak İsteyenler : 
Sanayi Odasından alınmış, bu işlerle uğraştığını belirten belge (1984 yılı) fir

manın kanuni ikametgâhım gösteren belge, organik gübre üretme tesisi yaptığı veya 
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yapmakta olduğu kuruluşlardan aldığı en az bir adet referans mektubu ve dilekçe İle 
müracaat suretiyle ihale tarihinden en az üç gün önce, Belediye Motorlu Araçlar 
Müdürlüğünden alınacak yeterlilik belgesi ile birlikte, usulüne uygun hazırlıyacakları 
teklif mektubunu ihale saatinden en az bir saat önce. Belediye Yazı işleri Müdürlüğü' • 
ne vermeleri gereklidir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İlan olunur. 3190 / 1-1 

Hacettepe Üniversitesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından .-

Muhammen Geçici 
Dosya Miktarı bedeli teminatı 

Grup No. C i n s i adet TL. TL. 

1 182 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 
1) LPG, 45 Kg. hk tüplerde 3.150 4.9C2 15.441.300 
2) LPG, 12 Kg. hk tüplerde 2.200 1.310 2.882.000 
3) LPG. 10 K g hk tüplerde 450 1.117 502.650 

1 — Yukarıda yazılı (l) grup malzeme 2886 say ıh Kanunun 37. maddesi uya
rınca kapalı teklif usulüne göre satınahnacaktır. 

2 — Satınalmalara ait üsteler ile şartnameler Hacettepe Ünversitesi Merkez 
Karjpüsünde Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca hazırlanacak teklif 20/3/1984 
Salı günü saat 10.00'a kadar adı geçen Müdürlüğe verilecek veya bu tarihte ele ge
çecek şekilde gönderilecektir. Postada gecikme kabul edilmez. 

4 — Her grup için aynı teklif verilecektir. Teklifin üzerine dosya numarası 
yazılacaktır. Numarası olmayan teklif kabul edilmez. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği miktarlarda 
yapmakta serbesttir. 

6 — Verilen teklif hiçbir şekilde iade edilmez. 3092 / l - l • 
Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 
ihtiyaç maddesi kapalı zarf usulü ile satınahnacaktır. Evsaf ve şartnamesi her 
gün mesai saatleri içinde komisyonda ve Ankara - İstanbul Lv. Amirliğinde görüle
bilir. İhaleye girecek olan isteklilerin kanuni şekilde hazırladıkları teklif mektupla
rım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri mec
buridir. Verilen zarflar iade edilmez. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muh. Geçici 
bedeli teminatı 

C i n s i Miktarı TL. TL. Tes. Yeri İhale gün ve saati 

Taze Bakla 24.000 Kg. 1.440.000 43.200 Tüm. Biri. 23 Mart 1934 11.00 
Salatalık 42.000 Kg. 2.100.000 63.000 Tüm. Biri. 23 Mart 1984 11.00 
Göbekli Marul 75.000 Ad. 2.625.000 78.750 Tüm. Biri . 23 Mart 1984 11.00 
Kıvırcık Salata 50.000 Ad. 1.500.000 45.000 Tüm. Biri . 23 Mart 1984 11.00 
Taze Kabak 30.000 Kg. 1.500.000 45.000 Tüm. Biri . 23 Mart 1984 11.00 
Taze Bezelye 24.000 Kg. 1.680.000 50.40C Tüm. Biri . 23 Mart 1984 11.00 
Taze Erik 45.000 Kg. 3.150.000 94.500 Tüm. Biri . 23 Mart 1984 11.00 
Kiraz 30.000 Kg. 2.700.000 81.000 Tüm. Biri . 23 Mart 1934 11.00 

3433 / 1-1 
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Sümerbank Van Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

Kapalı Teklif Almak Suretiyle 100.000 Çift Kontraplak Ağaç ökçe Satın 
Alınacaktır. 

1 — Bu işe alt şartname Müessesemizden temin edilecektir. 
2 — Teklifler 21/3/1984 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemizin Muhaberat 

kısmına verilecektir. 
3 — Posta gecikmeleri nazari itibara alınmayacaktır. 
4 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir. 

3376 /1-1 

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığından : 

Adıyaman Kapalı Ceza ve Tevkif Evinin 1984 yılı ihtiyacı olan erzak, et ve ek
mek 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — E R Z A K : 

S. No. C i n s i Miktarı Kg. 
B. Fiyatı 
Lira Kr . 

1 Margarin yağı 8.000 Kğ. 375 — 
2 Kırmızı mercimek 6.000 120,— 
3 Helva 2.000 > 400,— 
4 Bulgur 6.000 110,— 
5 Kuru fasulya 5.000 » 225,— 
6 İrmik makarna 4.000 140,— 
7 Arpa şehriye 1.000 » 140,— 
8 Nohut 8.000 » 120,— 
9 Domates salçası 4.000 » 300,— 

10 Yaprak biber 200 » 800,— 
11 Kuru soğan 4.000 » 75,— 
12 Toz şeker 8.000 105,— 
13 İzmir üzümü 2.000 » 300 — 
14 Patates 10.000 » 50,— 
15 Tuz 4.000 » 75,— 
16 Zeytin tanesi 5.000 » 250,— 
17 Yumurta 30.000 Adet 25,— 
18 Reçel 3.000 K g . 200,— 
19 Zeytin yağı ı.ouo *> 420,— 
20 Kuru kaysı 2.000 » 600,— 
21 Pirinç pilavlık 5.000 200,— 

— E T i 
1 Kemikli koyun ve keçi eti 18.000 Kg. 550,— 
2 Kemikli sığır eti 14.400 450,— 

— E K M E K : 
1 Somun ekmek 176.220 Kg . 56,50 

4 — Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Cumhuriyet Savcılığı üe Ce
zaevi Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 — İhale Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı odasında yapılacaktır. 
6 — Erzak ihalesi 28/3/1984 gün ve saat 10.00 da, Et ihalesi 28/3/1984 gün 

ve saat 14.00 de, Ekmek ihalesi 28/3/1984 gün ve saat 16.00 da yapılacaktır. 
7 — Erzakın muhammen bedeli 17.085.000,— TL , geçici teminatı 512.550,— TL, 

Et ' in muhammen bedeli 16.380.000,— TL, geçici teminatı 491.400,— TL, Ekmek'in mu
hammen bedeli 9,956.430,— TL, geçici teminatı 298.693,— TL . dlr. 
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8 — İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 
9 — İhaleye girecekler Ticaret Sicil Tasdiknamesini, ikametgâh ilmühaberini, 

geçici teminat mektubu veya vezne alındısı ile teklif mektuplarım en geç ihale günü 
ihale saatından 1 saat önce Komisyona vermeleri şarttır. 

10 — Komisyonumun ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 3093/1-1 

Kahramanmaraş Orman Anatamirhane Müdürlüğünden : 

Muhammen % 7,5 
bedeli teminatı 

Sıra No Aracın Marka ve Modeli Miktarı TL. TL. 

1 — Fiat ali is AD-20 yedek parçalan 
2 — GD-37 Komatsu Greyder parçaları 
3. — Cer Dişli civatası 
4 — Plaka (% 50+ % 50) 

31 Kalem 18.359.000 740,000 
2 Kalem 400.000 18.000 

300 Adet 120.000 5.000 
10000 Adet 990.000 44.000 

TOPLAM 19.869.000 807.000 

1 — Müdürlüğümüz iş makinaları için yukarıda müfredatı yazılı 4 kalem ye
dek parça ve malzemeler teknik ve idari şartname hükümleri dahilinde yurt içi pi
yasasında ilanlı teklif almak suretiyle pazarlık ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 19/3/1984 gününe rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Müdür
lüğümüz idare binasında Satın Alma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Satın alınacak yedek parçaların satın alma şar t lan idari ve teknik şart
namede gösterilmiştir. Teklif mektuplarında yedek parçaların cinsi, markası ile TSE 
belgesi TSE Kurumundan alınmış kalite belgesi bulunduğu açıkça belirtilecektir. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerden kanuni ikametgâh belgesi ile ticaret sanayi 
odasma kayıtlı olduklarına dair belge istenecektir. 

5 — Teminat ihale günü saat 13.30'a kadar alınır, teklif mektuplarımn en geç 
saat 14.00'de kadar Komisyona verilmesi şarttır. Bu saatten sonra yapılan müracaat
lar kabul edilmez. Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Satın alma ile ilgil hertürlü vergi ve resimler ile ilan masraflan satıcı 
firmaya aittir. 

7 — Satın almaya ait yedek parçaların parça numaraları müfredat cetveli 
idari ve teknik şartname ile gerekli bilgiler mesai saatleri dahilinde Ankara, Adana, 
İzmir, Bursa, İstanbul, Konya, Antalya İşletmelerinde, Yedek Parça Anadepo Mü
dürlüğünde ve Orman Anatamirhane Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

3377 / 1-1 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden •. 

1 — Başmüdürlüğümüzün ihtiyacı olan 26 Adet Sanayi Tipi Temizlik Makina-
sı kapalı yazılı teklif mektubu almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden be
deli mukabil temin edilir. 

3 — İhale 5/4/1984 günü sat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser

besttir. 3242 / J - l 
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Hacettepe Üniversitesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Üniversitemiz Hastaneleri için temini gerekli görülen cinsi, miktarı ve 
muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı gıda maddeleri ka
palı zarf usuliyle satmalınacaktır. 

2 — İhaleler gurup halinde ve her gurubun hizasında gösterilen gün ve saatte 
yapılacaktır. 

3 — Gruplardaki maddelerin her kalemine ayrı ayrı fiyat verilmesi ve fiyatla
rın rak kain ve yazı ile belirtilmesi şarttır. 

4 — Şartnameler her gün çalışma saatlerinde (Hacettepe Kampusunda, Ay
niyat - Levazım Müdürlüğünde) görülebilir, veya bedeli mukabili verilir. 

5 — Bu maddeler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine gö
re hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvelinden Ko
misyona makbuz mukabilinde verilmesi yasa gereğidir. 

6 — İlan tarihinden sonra alınacak 1984 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi, mu
vakkat teminat mektubu veya Üniversite Saymanlığına yatırılacak muvakkat te
minata ait nakit makbuzunun mektubu ile dış zarfa konulması ve bu zarfın üzeri
ne açık adresi ile teklifinin hangi satınalmaya ait olduğunun yazılması şarttır. 

7 — Postada gecikmeler geçersiz sayılır. 

Grup Miktarı Muh. Bed. Muvak. Tem. İ H A L E N İ N 
No. CİNSİ Kalem TL. TL. Tarihi Günü Saati 

1 Kuru gıda 
maddesi 36 

2 Mutfak ve kah
valtılık nebati 
margarin, zeytin 
peynir vesaire 6 

3 Konserve ve 
salça 5 

* Yumurta ve Ta
vuk eti 2 

5 Sebze ve meyve 50 

15.490.900 464.730 20/3/1984 Sah 11.00 

20.610.000 618.300 20/3/1984 Salı 11.30 

17.625.000 528.750 21/3/1984 Çarşamba 11.00 

9.120.000 273.600 21/3/1984 Çarşamba 11.30 
25.254.150 757.625 21/3/1984 Çarşamba 14.30 

3191/1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı 10 kalem Tıbbi Cihaz; 
Dövizi Kurumumuzca temin edilmek suretiyle, dış piyasadan satmalına-

çaktır. 
2 — Bu işe ait ihtiyaç listesi, İdari Şartname ve Mukavele Örneği, Mümes

sillik Belgesi ibraz edilmek suretiyle, mesai saatleri dahilinde I No. lu Satınalma 
Komisyonumuzdan ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların, İdari Şartname esasları dahi
linde hazırlayacakları orijinal proforma faturalarım, engeç, 24/4/1984 Sah günü 
mesai saati sonuna kadar İstanbul Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu Caddesi MaUı 
Han'daki Bölge Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurmak 
üzere posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta, istediği firmaya yapmakta ve 

dilediği miktarda almakta serbesttir. 
6 — Dosya No. 8100-342/1983 2879 / 2-2 



8 Mart 1984 — Sayı : 18335 RESMİ GAZETE Sayfa : 55 

Giresun Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

1 — Hastanemiz ihtiyacı olan ekmek, sığır eti, koyun eti, kuru gıda ve yaş 
sebze ve meyve ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 37. maddesi gereğin
ce kapah teklif usulü ile devlet hastanesi binasında ihale edilecektir. 

2 — İhaleye katılmak isteyen talipliler, 1984 mali yılı Ticaret ve Sanayii oda
sı belgeleri alması. 

3 — Teminat yatırmaları. 
4 — Her gurup ka l ım kalem değil toptan tenzil esasına göre ihale edilecek. 
5 — Şartname ve ekleri Giresun Devlet Hastanesi Müdürlüğünden temin edi

lebilir, isteyenlere bedelsiz verilr. 
6 — En geç teklif verme saati ihale saatinden l saat öncedir. 
7 — Posta ile müracat ve vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Geçici 
M . Fiyatı M . Tutarı teminatı 

C i n s i Miktarı TL. TL. TL. İhale gün, saati 

Buğday Ekmek 
Sığır Eti 
Koyun Eti 
Kuru Gıda Muh. 
Yaş Sebze ve Mey
ve Muh. 

60.000 Kg. 
25.000 Kg. 
4.000 Kg. 

28 Kalem 

37 Kalem 

62,50 3.750.000,— 112.500,— 19/3/1984 10.00 
500,— 12.500.000,— 375.000,-
600,— 2.400.000,— 72.000-

15.936.000,— 478.080-

5.669.500,— 170.085,-

19/3/1984 10.30 
19/3/1984 11.00 
19/3/1934 11.30 

19/3/1934 12.00 

3192 / 1-1 

Ankara Lv. Amirliği (1) No. lu Sat. A l . Kom. Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (beş) 
kalem (yiyecek) kapah zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komis
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İs
tanbul Levazım Amirliğinde ve İzmir Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
Kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mek
tuplar kabul edilmez. 

Muhammen Geçici 
bedeli teminatı İ h a l e 

C i n s i Miktarı TL. TL. günü saati 

Taze Patates 
Taze Fasulye 
Dereotu 
Taze Sarımsak 
Taze Bakla 

120.000 Kg. 5.400.000 
270.000 Kg. 18.900.000 
30.000 Demet 600.000 
15.000 Kg. 3.000.000 
40.000 Kg. 4.000.000 

162.00G 
567.000 

20 Mart 1984 Sah 11.00 
11.15 
11.30 
11.30 
Î1.30 

7.600.000 228.000 
NOT : Şahıs ve şirketler, Kanuni ikametgah belgesi, ticaret odası belgesini ve 

ayrıca şirketler imza sirküleri ve vekili olduğu noterlikçe tastikli vekaletnameleri, 
talipli olduğu işin iştigal mevzuuna dair belge ile ihaleye girebilmek için Ankara 
Lv A. liginden temin edeceği ihaleye girebilirlik belgesi dış zarf içinde bulundurula
caktır. 3134 /1-1 
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Çankırı Valiliğinden : 

11 Daimi Komisyonu Başkanlığından : 
Çankırı özel idare Müdürlüğünce yaptırılacak şoför eğitim pisti tesisleri in

şaatı işi 2386 sayılı Yasamn 37. maddesi gereğince kapalı Zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 — işin keşif bedeli 19.750.000,— TL. dir. 
2 — Eksiltme 11 Daimi Encümeni salonunda 20/3/1984 tarihinde saat U.Otfde 

yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar özel İdare ve Bayındırlık Müdür

lüklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A) özel İdare Müdürlüğü namına bu iş için alınacak (592.500,—) geçici te

minatı, 
B) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan, bu iş adına alınacak yapı araçları bildirisinin, 
taahhütnameleri aslım, sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mal durumu bildirisi
ni, teknik personel bildirisini taahhütnamelerinin aslım, taahhüt bildirisi (Şartname eki 
özel şartnamede belirtilen teknik eleman, araç ve gereç ile mali durum bildirisinde 
istenilen hususlara uyulmasını) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesinin aslı ve noter tasdikli sureti ile işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini, 
ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksilt
meye girme belgesini, teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — isteklilerin teklif mektuplarını ihale günü ihale saatından bir saat evvel 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat 15/3/1984 tarihidir. 
Keyfiyet ilân olunur. 3249 /1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

75 TON ATEŞ BETONU İMAL ETTİRİLECEKTİR. 
1 — Kurumumuz Seyitömer İşletme Müdürlüğünün Değirmen Gaz Kanalları 

ve yakıcı ağızlarında kullanılmak üzere 75 ton Ateş Betonu imal ettirilecektir. 
2 — Bu işe ait şartname 
T E K Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Bayındır Sokak No. 3/1 Yenişehir/Ankara 

adresindeki tç Ticaret Müdürlüğünden ŞA/84047 işaretiyle dilekçe mukabilinde temin 
edilebilir. (Kurumumuzla ilk defa iş ilişkisinde bulunacak firmalar dilekçelerine ça
lışmakta oldukları bankaları, oda sicil kayıt sureti ve konuya ait referans listelerini 
ekleyeceklerdir) 

3 — Teklifler 21/3/1984 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı 
adresteki Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve saat 
15.00'de alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 3250 /1-1 • 
D Ü'Z E L T M E 

10. Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Erciş Askeri Satınalma Komisyon 
Başkanlığının 6 Mart 1984 tarih ve 18333 sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan ilân
larının ikinci paragrafın 2. satırındaki (İstanbul Basın-İ lân Şube Müdürlüğü) cüm
lesi ilân metninden çıkarılmıştır. 

ilgililere duyurulur. 2341 / 1-1 



8 Mart 1984 — Sayı : 18335 RESMİ GAZETE Sayfa :57 

TCDD Eskigehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

(16 K A L E M ENJEKSİYON POMPA PARÇASI SATIN ALINACAKTIR. ) 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 16 kalem enjeksiyon pompa parçası resim, tek

nik şartname, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme 
suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 22/3/1984 Tarih Perşembe günü saat 15.30 de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

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

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adma 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 ser
besttir. 3135 /1-1 

(400 A D E T K U M ENJEKTÖR GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR. ) 
1 — Müessesemiz İhtiyacı olan 400 adet kum enjektörü gövdesi resim, teknik 

şartname, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme sure
tiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 21/3A984 Tarih Çarşamba günü saat 15.30 da Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teklif tutarının % 2,5 udur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım 

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

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

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

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya artt ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

3005 /1-1 

Türk Hava Kurumundan: 

DİKEY PENCERE PERDESİ V E MEKANİZMASI SATIN ALINACAKTIR. 
1 — ö rnek ve şartnamesine uygun olarak, 520 M 2 dikey pencere perdesi 

ve 53 adet de mekanizması teklif alma suretiyle satınalınacaktır. 
2 — Geçici teminatı 50.000,— TL. dir. 
3 — işin örnek ve şartnamesi Ankara'da T.H.K. Genel Merkezi Satınalma 

Komisyonu Başkanlığında mesai gün ve saatlerinde görülebilir. 
4 — İsteklilerin geçici teminat belgesine havi kapalı teklif mektuplarının 

en geç 16 Mart 1984 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Ankara'da T.H.K. Genel Mer
kezi Satınalma Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. 

5 — Kurum Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
3239/2-2 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Mü
dürlüğünden : (ADANA) 

Müteahhit Nam ve Hesabına Eksiltmeye Konulmuştur. 
1 — Adana-Cukurova Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü İkmal İnşaatı 

tşi 527 sayılı Kanun hükümleri dahilinde Ueriki yıllara sari olmak üzere 2490 sayılı 
Kanunun 51. maddesine göre müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile yapı
lacaktır. 

2 — Keşif Bedeli 239.547.791,— Liradır. 
3 — Eksiltme Adana Yapı işleri 14. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 

23/3/1984 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Adana Yapı işleri 14. Bölge Müdür

lüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü namına 7.186.434,— Liralık geçici temi

natım, 
b) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesi İle eki 

özel şartnamede belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, 
sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisini, teknik personel bil
dirisini, taahhüt bildirisini. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan 
keşif bedeli, kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi 
aslım ibraz suretiyle Yapı İşleri 14. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları); eksiltmeye girme belgesini, eksiltme günü ihale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/3A984 
Sah günü mesai saati sonudur. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çahşma şart lanna ait bilgiler 

ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 3378/1-1 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü İzmir YSE. 
3. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Denizli-Çivril-Irgıllı-Kasabası İçmesuyu inşaatı 6200 sayılı Kanunun 34. 
maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar dahilinde müteahhit nam ve hesabına ka
palı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 10.848.000,— TL. olup, geçici teminatı 339.190,— TL. dir. 
3 — İhale 20/3/1984 tarihine tesadüf eden Sah günü saat 16.00 da Hava 

Teknik Okulları Yolu Kartal mevkii Gaziemir izmir adresindeki YSE. 3. Bölge Mü
dürlüğü binasında toplanacak ihale komisyonu marifeti ile yapılacaktır. 

4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Ankara'da YSE. Genel Müdürlüğü 
tçmesuları Dairesi Başkanlığında, İzmir'de YSE. 3. Bölge Müdürlüğü ile Denizli'de 
Y S E . Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

5 — A — İştirak Belgesi Alabilmek için : 
E n geç 16/3/1984 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile İzmir YSE. 

3. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine, aşağıda yazılı belgeleri 
eksiksiz olarak bağlamaları lazımdır. 

a) Keşif bedeli kadar süresi dolmamış (C) grubu müteahhitlik karnesi, 
b) Yapı araçları bildirisi, 
c) Mali durum bildirisi, 
d) Banka mektubu, 
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e) Teknik personel bildirisi, 
f) Taahhüt bildirisi, 
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması 

halinde şirket sirküleri, 
h) Denizli Y S E . Müdürlüğünden alacakları iş yeri görme belgesi, 
(b, c, e, f) fıkralarında belirtilen belgeler eksiltme şartnamesindeki örnekle

rine uygun olarak düzenlenip bizzat müteahhit tarafından imzalanacaktır. 
Yeterlik belgeleri ihale tarihinden bir gün önce bizzat yeterlik belgesinde adı 

yazılı şahsa verilecektir. 
B — İhaleye İştirak İçin : 
— Yeterlik belgesi, 
— 1984 yılına ait Ticaret Odası belgesi, 
— Şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile şirketin 

sirküleri, 
— işin 2. maddede yazılı geçici teminatı (Nakit veya Devlet tahvili ise İzmir 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinden alacakları makbuzu) veya kanuni 
şekilde hazırlanmış limit dahili banka mektubu vermeleri. 

6 — İsteklilerin ihale şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu başkan
lığına vermeleri lazımdır. 

7 — 8/2574 sayılı Kararname hükümleri uygulanacaktır. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 3244/1-1 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

500 TON A M O R F TOZ GRAFİT SATIN A L I N A C A K T I R 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat 4 -5 deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da Çankırı Cad. No. 57 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 84/0086 Nolu dos

yayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici temlnatlarıyla birlikte 
en geç 22/3/1984 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri K u 
rumu Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü 
İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

3247/1-1 

3 K A L E M D E 400 KG. A S T A R SÜLÜS Y O N (BTM) 13.000 M2 
B T M C-1100 V E B T M C—1300 SATIN A L I N A C A K T I R 

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da Çankırı Cad. No. 57 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 84-194 Nolu dos

yayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici temlnatlarıyla birlikte 
en geç 27/3/1984 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü 
İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

3248 /1-1 
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İsparta Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı Satınalma Ko
misyonu Başkanlığından : 

Grup No : L Cinsi : İlâç, Miktar ı : 82 Kalem, Birimi : Kalem, Tahmin E . Tutar : 
12.680.625,— TL., Geçici Teminat : 380.419,— TL,, ihale ŞekU : Kapalı teklif, ihale 
gün ve saati : 21/3/1984 Çarşamba saat 1C.0O da. 

1 — İsparta Devlet Hastanesinin 1984 yık ihtiyacı olan maddelerin yukarıda 
guruplar halinde hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı teklif usulü ile ya
pılacaktır. 

2 — ihale İsparta Devlet Hastanesinde toplanacak Döner Sermaye Satınalma 
Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — indirimler her grup üzerinden % de olarak yapılacaktır. 
4 — Şartname ve ekleri mesai saatlerinde Antalya, istanbul ve İzmir Sağlık 

Müdürlükleri ile İsparta Devlet Hastanesinde görülebilir. İsparta Devlet Hastane
sinden karşılıksız olarak temin edilebilir. 

5 — İsteklilerin Ticaret Odası ve Esnaf Sanatkarlar Derneğinden alacakları 
belgeleri ile geçici teminat belgelerini kapsıyan teklif mektuplarım usulüne uygun 
olarak hazırlayarak ihale saatinden 15 dakika evveline kadar komisyon başkan
lığına vermeleri şarttır. 

6 — Banka teminat mektupları dışındaki teminatların Döner Sermayemiz 
veznesine yatırılarak makbuzlarının getirilmesi gerekir. 

7 — Posta ile müracaat kabul edilir, vaki gecikmelerden komisyonumuz so
rumlu tut«Iamaz. 3371 /1-1 

TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Ko
misyon Başkanlığından : 

1 — Fabrikamız ihtiyacı olan 1 Adet 610X405 m m ebadında Silindirik K inc i 
ve 1 Adet 600X200 mm., ebadında Çeneli Kırıcı teknik ve idari şartnameye göre 
kapalı zarf eksiltme usulü ile teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait teklif mektuplarımn en geç 23/3/1984 Cuma günü saat 14.00'e 
kadar Komisyonumuza gönderilmiş ve elden teslim edilmiş olması şarttır. 

3 — Posta ile geç gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
4 — Bu işle ilgili şartnameler bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi

lebileceği gibi istenildiğinde posta ile gönderilecektir. 
5 — İhalenin geçici teminatı teklif edilen toplam bedelin % 2,5'u nisbetinde 

olacaktır .Teminat nakit olabileceği gibi, suresiz banka mektubu veya Devlet tara
fından istihraç edilen tahvilde olabilir. 

6 — TCDD 2490 sayılı Kanuna tabii olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

3372 / 1-1 

TCDD Sivas Demiryolu Makinalan Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve İhale 
Komisyonu Başkanlığından : 

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

2. İhale 29/3/1984 günü saat 14.15 de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve 
İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3. İhaleye girebilmek için, teklif edilen tutar bedelin % 2,5'u geçici teminat 
alınacaktır. 
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4. Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğüne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler 
dikkate ahnmaz. 

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

6. TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir. 

Satın Alınacak Malzemenin Cinsi : Pik Tambur İmalatı (Savurma Döküm), 
Miktar ı : 740 Adet (17 Kalem). 3373/1-1 

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

2. İhale 29/3/1984 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 teminat 
alınacaktır. 

4. Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğüne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

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

6. TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir. 

Satın Alınacak Malzemenin Cinsi : 5 Kalem Prestüp Bağası İmali, 
Miktarı : 3.000 Adet. 3374 /1-1 

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

2. İhale 27/3/1984 günü Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve ihale Komisyo
nunda yapılacaktır. 

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

4. Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğüne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler 
dikkate ahnmaz. 

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

6. TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir. 

Satın Alınacak Malzemenin : 

C i n s i Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 

4. Torna Tezgahı Elektronik Dijitali 
5. Portal Dikiş Kaynağı Makinası 

1. Yatık Torna Tezgahı 
2. Dik Planya Tezgahı 
3. Şerit Testere Tezgahı 

2 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
2 Adet 
1 Adet 

27/3/1984 
27/3/1984 
27/3/1984 
27/3/1984 
27/3/1984 

14.00 
14.15 
14.30 
14.45 
15.00 

3375 / 1-1 
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Tekirdağ Belediye Başkanlığından : 
*_ 

1 — Tekirdağ Belediyesi Personeli Lojman İnşaatı (19 Daireli) 527 sayılı 
Kanuna göre 1985 yılına sâri olarak, 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrası 
gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Tekirdağ Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — İşin keşif bedeli 59.375.229,— TL. dîr. 
4 — Eksiltme kapalı zarf usulü Ue Tekirdağ Belediyesi Encümeninde 20/3/1984 

tarihinde Sah günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1.781.257,— TL. hk geçici teminatım, 
b) 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, teknik personel bil
dirisi, taahhüt bildirisi, mali durum bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış ol
dukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir müteahhitlik karnesi aslını ve noter tasdikli örneğini ibraz suretiyle, Tekirdağ 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İştirak belgesi komisyonundan alacakları yeterlik 
belgelerini teklif ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 20/3/1984 günü saat 14.00'e kadar makbuz 
mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/3/1984 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar Tekirdağ Belediye Fen İşleri Müdürlüğü belge komisyo
nuna verilecektir. 

Telgrafla müracaatlar, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 3430 /1-1 

• 

Et ve Balık Kurumu Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden : 

E K M E K SATİN A L I N A C A K T I R 
1 — Kombinamız İhtiyacı olarak teknik şartnamesinde niteliği belirtilen bir 

yıllık ihtiyacımız olan 100.000 Adet «Ekmek» kapalı zarfla teklif almak suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Ankara - Sincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İç 
Hizmetler Şefliğinden bedelsiz alınabilir. 

3 — İstekliler usulüne uygun teklif mektuplarım idari şartnamesinde belir
tilen esaslara göre hazırlayarak geçici teminatları ile birlikte en geç 26/3/1984 günü 
saat 12.00 ye kadar Kombinamız Yazı İşleri Şefliğine ulaştırmaları şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Komisyon aynı gün saat 14.00 de toplanacaktır. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap

mamakta kısmen ve tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 3434 /1-1 

9 
Ankara Belediye Başkanlığından : 

1 — Yenişehir Çok Kattı otoparkı Giriş - Çıkış Denetim ve Vcretlendirme 
Sistemi İşi 2886 sayılı Yasanın 37, maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Bu işin 1. keşif bedeli 33.141.250,— T L . (Otuzüçmllyon yüzkırkbirbin 
İkiyüzelll) Uradır) 
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3 — Eksiltme Ankara Belediyesi Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığında 
21/3/1984 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kapalı teklif usulü eksiltme şart
namesinin 5. maddesi ile 

a) 994.238,— TL. (Dokuzyüzdoksandörtbin ikiyüZolluzsekizbin) Li ra geçici 
teminatım, 

b) 1984 yılı Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
c.l) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar 

(G) gurubundan müteahhitlik karnesi, 
c.2) Teknik personel, makina, teçhizat ve taahhüt beyannamesini (İşin adına 

düzenlenmiş), 
c.3) Sermaye ve kredi imkanlarım bildirir mali durum bildirisi ile 3.500.000,— 

TL. (Üçmilyonbeşyüzbin) Liralık (Nakit ve serbest mevduat toplamı) banka refe
rans mektubunu ibraz suretiyle Fen işleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları yeterlik belgesini zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını 21/3/1984 Çarşamba günü saat 14.00'e ka
dar 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 19/3/1984 Pazartesi günü saat 17.00 ye 
kadar Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
3451 /1-1 

1 — Yeni Toptancı Hal Çarşı - Otel İnşaatı İşi 2886 sayılı Yasanın 37. mad
desi uyarınca kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin 1. keşif bedeli 200.000.000,— TL. (İkiyüzmilyon) Liradır. 
3 — Eksiltme Ankara Belediyesi Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığında 

23/3/1984 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kapalı zarf usulü eksiltme şart

namesinin 5. maddesi ile; 
a) 6.000.000,— TL. (Altımilyon) Lira geçici teminatım, 
b) 1984 yılı Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
c.l) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar 

(B) gurubundan müteahhitlik karnesi, 
c.2) Teknik personel, makina, teçhizat ve taahhüt beyannamesini, (îşln 

adına düzenlenmiş), 
c.3) Sermaye ve kredi imkanlarım bildirir mali durum bildirisi ile 20.000.000,— 

TL. (Ylrmimllyon) Liralık (Nakit ve serbest mevduat toplamı) banka referans mek
tubunu ibraz suretiyle Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını 23/3/1984 Cuma günü saat 14.00'e 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 21/3/1984 Çarşamba günü saat 17.00 ye 
kadar Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
3452 /1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ YAYINLARI 

İZMİR II. İKTİSAT KONGRESİ TEBLİĞLERİ: İzmir'de toplanan II. İz
mir İktisat Kongresinde sunulan tebliğlerin yer aldığı bu dizi 8 kitaptan 
meydana gelmektedir. 

i . Cild Kalkınma Politikası 1000 TL. 
11. Ciid Dış Ekonomik İlişkiler 1000 TL. 
III. Cild Sosyal Gelişme ve İstihdam 1500 TL. 
IV. Cild Altyapı, Enerji ve Ulaştırma 1000 TL. 
V. Cild Tarım Politikası 2000 TL. 

VI. Cild Sanayi 1000 TL. 
VII. Cild İç Ticaret ve Hizmetler 1000 TL. 
VIII. Cild Komisyon Raporları 1000 TL. 

Sekiz cildden meydana gelen bu diziyi Resmi Gazete satış bölümün
den temin etmek mümkündür. Posta ile taleplerde I, II, IV, VI, VII. ciltlerin 
herbiri için 125 TL., III, V. ciltlerin herbiri için 175 TL. VIII. cilt için 100 TL. 
lık posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Kanunlar 

2934 Yükseköğretim K a n u n u n a Bir Madde Eklenmesi Hakkında 

K a n u n 1 
2981 i m a r ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulana

cak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar K a n u n u n u n Bir M a d 

desinin Değiştirilmesi Hakkında K a n u n 3 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Milletlerarası Andlaşma 

84/7632 Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler Arasında «MTA Tek

noloji Laboratuvarına Yardım» K o n u l u Proje Revizyon 

Andlaşması 13 

Yönetmelik 

84/7778 Olağanüstü H a l K u r u l ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri 

ile Yükümlülükleri Karşılığının Tesbit ve Ödenmesi Hk. 19 

— İlânlar 27 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


