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Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, adalet kurumlarının açılması, geliştirilme-

si ve denetimi, adalet hizmetleri ile ilgili araştırma ve hukuki düzenlemelerin ya-
pılması, bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslak-
larının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine uygunluğunun incelen
mesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Adalet Bakan
lığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 
MADDE 2. — Adalet Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandır

mak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve tür
deki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim 
ve denetimini yapmak ve geliştirmek, 

b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konu
larında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak, 

c) Kamu davasının açılması ile ilgil i olarak kanunların Adalet Bakanına 
verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak, 
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d) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 
e) Adl i sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
f) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği gö

revleri yapmak, 
g) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri 

yerine getirmek, 
h) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki 

düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek, 
i) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname tas

laklarının Başbakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun 
yapma tekniğine uygunluğunu incelemek, 

j) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek, 
k) İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek, 
1) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşkilat 
M A D D E 3. — Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı 

kuruluşlardan meydana gelir. 

İ K İ N C İ K I S I M 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
M A D D E 4 . — Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve 

denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir. 
Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 say ıh cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BOLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 
M A D D E 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hiz-

metlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kal-
kınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlı
ğın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatının ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve he
saplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 
M A D D E 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup. Bakan

lık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın 
amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hüküm
lerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç 
Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip 
eder ve sağlar. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so
rumludur. 

Müsteşar Yardımcıları 
M A D D E 7. — Adalet Bakanlığında anahizmet birimleri ile danışma ve yar-

dımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara-yardımcı olmak üzere 
dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 
MADDE 8. — Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, 
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 
d) Ad l i Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü. 
e) Kanunlar Genel Müdürlüğü. 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
M A D D E 9. — Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak Kanunun Adalet 

Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemleri yapmak, 
b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına 

verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak, 
c) Hâkim tarafından ve mahkemelerden verilip Yargıtayca incelenmeksizin 

kesinleşen karar ve hükümlere ilişkin yazılı emir işlemlerini yürütmek, 
d) Takibat yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı suçlarla ilgili işlemleri 

yapmak, 
e) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak, 
f) Kanunların Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve di

siplin işlemlerini yürütmek, 
g) Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına kanunlarla verilen cezai iş

lerle ilgili işlemleri yürütmek, 
h) Suçluların geri verilmesi, adli yardımlaşma ve cezaya ait adli tebligat 

işlerini yerine getirmek, 
j ) Cezai konularda yabancı memleketlere gönderilen veya gelen evrak hak-AK

kında gerekli işlemleri yapmak, 
J) Cezai işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarım yürütmek, 
k) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına 

ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük ta-
sarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanıl
ma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

1) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri işleri yapmak. 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
M A D D E 10. — Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık aracılığı ile yabancı ülkelerle yapılması gereken özel hukukla 

ilgil i tebligat ve istinabe işlerini yürütmek, 
b) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği işlemleri yapmak 

ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı i lgil i mercie tevdi etmek, 
c) Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça ya-

pılması gereken işlemleri yürütmek, 
d) İcra ve İflas Dairesi memurları hakkında ihbar ve şikâyetleri incelemek 

ve ceza verilmesi gereken hallerde evrakı i lgi l i makama intikal ettirmek, 
e) Nafaka alacaklarının yabancı ülkelerde tahsili ile i lgi l i sözleşmelere ait 

işlemleri yerine getirmek, 
t) ö z e l hukuk alanındaki milletlerarası sözleşmelerle ilgili işlemleri yapmak, 
g) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliği ve aksaklığına iliş-

kin inceleme ve araştırmaları yaparak Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük ta-
şanları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanıl
ma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 
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h) Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek, 
i) Hukuki işlemlere ilişkin Bakanlık yazışmalarını yürütmek, 
)) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar

dır : 
a) İnfaz kurumlarını yönetmek, hesap işlerini izlemek ve denetlemek, bun

lara alt diğer işlemleri yapmak, 
b) Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi 

ve çalıştırılması işleri ile, «Cezaevleri ve Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Ka-
nun» da gösterilen her türlü İşlemleri yapmak, 

c) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin ve küçüklerin cezalarının infaz 
edileceği ıslah ve eğitim evleriyle haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin 
yerleştirileceği müesseselerin, müşahade merkezlerinin, küçüklerin kısa sûrelerde 
kabul edilecekleri ve icabında müşahedelerine ait bina ve küçüklere mahsus tev-
kifevlerinin tesis, yapım, onarım ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazır
lamak, bu müesseseleri sevk ve idare etmek ve buralara alınmış olan küçüklerin 
muhafaza, bakım ve eğitim işlerinin kontrolunu yapmak, 

d) Atanmaları Bakanlığa ait olan ceza ve infaz kurumlan personeliyle ço
cuk eğitim, ıslah ve infaz kurumlan ve tutukevleri, müşahade ve kabul merkezle-
rinde görevli personelin, atanma, yükselme, yer değiştirme, izin, istifa ve emekli
l ik gibi özlük işlerinin Personel Genel Müdürlüğü ile; bu kurumlardaki bütün per
sonelin hizmet öncesi, hizmet İçi ve bir üst göreve hazırlama eğitimlerinin Eğitim 
Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonunu sağlamak, 

e) Çocuk suçluluğu konusunda Adil Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden 
alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde 
İncelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı 
ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, 

f) Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez'i ve kü
çüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek, 

g) Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğiti-
mi güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlardan korun
ması, filmlerin küçükler yönünden kontrolu, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler 
bakımından çalışma şartlan, küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumlan ve sosyal 
servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla İşbirliği yap-
mak, 

h) Cezalan infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz 
sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek, 

i) Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek, 
J) Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek, 
k) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işle

r in i düzenlemek, 
1) Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini dü-

zenlemek, 
m) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına 

dair inceleme ve araştırmaları yaparak. Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük 
taşarları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanıl
ma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

n) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Adl i Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
MADDE 12. — Adl i Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar-

dır : 
a) Adl i sicili tutmak, 
b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin 

belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri 
yürütmek, 

c) Adl i sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem 
sistemini kurmak ve geliştirmek, 

d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına iliş-
kin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük ta-
sarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girme
yen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 

e) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 
MADDE 13. — Kanunlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Adl i konulara ilişkin kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak. Başbakan
lıktan gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek, 

b) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkla-
rın ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek, 

c) Mevzuat değişiklikleri konusunda araşt ı rma ve incelemeler yapmak, 
d) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslak

larının Başbakanlığa gönderilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve kanun tekni
ğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek, 

e) Kendi görev alanına giren konularda idari yargı mercilerinde Bakanlığı 
temsil etmek, 

f) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 14. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim 

birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı. 
M A D D E 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine 

Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar : 
a) A d l i ve idari yargı hakim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yö-

netmelik ve genelgelere (Hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak 
yapıp yapmadıklarım denetlemek, hakim ve savcıların görevlerinden dolayı veya 
görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve faaliyetlerinin sıfat ve görev
leri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve 
soruşturma yapmak, 

b) Soruşturma izni verilen veya müfettiş vasıtasıyla incelenmesi Bakan ta
rafından istenen işlerde, denetim ve soruşturma sırasında öğrenilen soruşturmayı 
gerektirir nitelikteki konularda, özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruş
turma yapmak, 

c) Cumhuriyet savcılıkları ile adlî ve İdari mahkemelerin ve adalet komisyon-
larının kalem işlerini, icra ve iflas dairelerini, noterlik dairelerini, geçici yetki l i noter 
yardırmcılarını, ceza ve tevkifevleri ıslah ıslah kurumlarım ve iş yurtlanın, 2253 sayılı 
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Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca ku-
rulmuş bulunan kurum ve müesseseleri, ticaret sicili memurluklarını, icra tetkik mer
cii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, tereke, izalei şuyu satışı, ayni-
yat ve levazım memurluklarını, P T T ve daire mutemetliklerini, Bakan tarafından gös-
terilecek lüzum üzerine merkez kuruluşu içerisindeki birimleri ve Bakanlığa bağlı 
diğer üniteleri denetlemek ve İşlemlerini, İncelemek, 

d) Ad l i Tıp Kurumu, buna bağlı kuruluşlar, adli tabiblikler İle Türkiye Baro-
lar Birliği, barolar, Türkiye Noterler Birliği ve noter odalarım denetlemek ve işlem
lerini incelemek ve soruşturma yapmak, 

e) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat ye-
tersizliği ve aksaklıklar ile i lgil i hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak 
alınması gerekli kanuni ve İdari tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas 
tekliflerde bulunmak, 

f) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları 
hakkında görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konular
daki toplantılara katılmak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen 
benzeri görevleri yapmak. 

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları İle çalışma usul
leri tüzükle düzenlenir. 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
M A D D E 16. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş-

kanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakan

lar Kurulu kararlan ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin 
yerine getirilmesi için çalışma esaslarım tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Ba-
kanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce-
likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgil i temel politika-
ların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayım aldıktan 
sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Bakanlık yıllık çalışma programları diğer hizmet birimlerinin tekliflerini 
alarak hazırlamak, 

d) Kalkınma plan ve programları İle Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama 
programlarının uygulamaları sırasında. Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan ve çö
zümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakan
lıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon 
ve metot 'hizmetlerini yürütmek, 

e) Plan ve koordinasyon konularında verilecek benzeri görevleri yapmak, 
f) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve di

ğer hizmetleri yürütmek 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 
Yardımcı Birimler 
M A D D E 17. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardıma birimler 

şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Komptrorlörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
e) Genel Sekreterlik, 
f) Savunma Sekreterliği, 
g) özel Kalem Müdürlüğü. 
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Personel Genel Müdürlüğü 
M A D D E 18. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili 

konularda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanuni ve idari 
tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve müşahhas tekliflerde bulunmak, 

b) Görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazır
lamak ve takip etmek, 

c) Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek 
ve genelge düzenlemek, 

d) Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının soruları 
hakkında görüş bildirmek ve gerektiğinde bu konulardaki toplantılara katılmak, 

e) Yasama organının isteği üzerine, kanun tasarı ve teklifleri dışında kalan 
konular hakkında yazılı ve sözlü görüş bildirmek, 

t) Bakanlık aleyhine açılan İdari davalarla i lgi l i işlemleri düzenlemek ve izle-
mek, 

g) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının atama ve nakillerine ilişkin talep-
lerini, sicillerini ve tespit edilmiş sair hallerini, hizmetin icap ve ihtiyaçları ile birlikte 
inceleyerek kanuna, atama ve nakil yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı taslağı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunmak, 

h) Adli ve idari yargı hâkim ve savalarının; Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun doğrudan görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yapmak, 
bunların dışında kalan özlük işleri ile Bakanlığa bağlı diğer personelin özlük işlerini 
yürütmek, 

1) Gecikmesinde mahzur bulunan hallerde, hizmetin aksamaması İçin kadro 
durumu müsait olan bir yargı çevresindeki hâkim ve savcının ihtiyaç duyulan yerlerde 
görev yapmak üzere geçici olarak yetkili kılınmasına İlişkin işlemleri yürütmek, 

i) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek, 
k) Adl i ve idari yargı teşkilatının mevzuat hükümleri dairesinde kuruluş ve 

İşleyişini düzenlemek, 
1) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi 

için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre 
hazırlamak ve uygulanmasını İzlemek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri 
toplamak ve değerlendirmek, 

c) Bütçe ve malt İşler ile ilgili olarak Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri 
yürütmek. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 
M A D D E 20. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planım hazırlamak, yayınla

mak ve uygulanmasını takip etmek, 
b) Bakanlık teşkilatı ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programla-

rını düzenlemek ve uygulamak, 
c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının kitaplık hizmetlerini görmek ve ya

yın hizmetlerini yürütmek, 
d) Eğitim kurum ve tesisleriyle adalet meslek okulları ile ilgili İşleri yapmak, 
e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
M A D D E 21. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmet-

leri yürütmek, 
b) ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma İşlemlerini yürüt-

mek, 
e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, balam, onarım ve taşıma hizmetlerini yap

mak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve 

yürütmek, 
e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını 

sağlamak, 
t) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Genel Sekreterlik 
M A D D E 22. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara 

sunmak, 
b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve İşlemle-

rini takip etmek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
d) Bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı İş-

leri talimatına uygun olarak sunulmasını sağlamak, 
e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bun

lara ait önemli not ve zabıtları tutmak ve yaymak, 
f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle-

mek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre 

yürütülmesini sağlamak, 
h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre 

yürütmek, 
i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini 

takip etmek, 

J) Bakan ve Müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 
M A D D E 23. — Savunma Sekreterliği, özel Kanununda ve diğer kanunlarda 

gösterilen görevleri yerine getirir. 
özel Kalem Müdürlüğü 
M A D D E 24. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanın resmi ve Özel yazışmalarım yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini 

bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordlne 
etmek, 

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluş 

Taşra Teşkilatı 
M A D D E 25. — Bakanlık özel kanunlara uygun olarak taş ra teşkilatı kur-

maya yetkilidir. 
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Bağlı Kuruluş, 
M A D D E 26. — 14/4/1982 tarih ve 2659 sayılı Kanunla kurulan Adli Tıp K u 

rumu Bakanlığın bağlı kuruluşudur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
M A D D E 27. — Bakanlığın merkez kuruluşu ve taşra kuruluşlarının her ka-

demedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Ba
kanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak dü-
zenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

M A D D E 28. — Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle i lgi l i konularda diğer ba
kanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mev-
zuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağla
yacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetle
rinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve 
gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
M A D D E 29. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle 

koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 
M A D D E 30. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet

leri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer İdarî metinlerle düzenlemekle görevli 
ve yetkilidir. 

Yetki devri 
M A D D E 31. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yö-

neticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmım astlarına 
devredebilir. Anayasa ve kanunlarda Bakan ve Müsteşar tarafından münhasıran kul
lanılması öngörülen yetkiler devredilemez. Yetki devri, yetki devreden amirin sorum
luluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Kadrolar 
M A D D E 32. — Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ait kadrolar ha

riç olmak üzere, kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 
diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenir. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların kadroları ile bu kadrolara ilişkin 
bütün hususlar özel kanununda düzenlenir. 

Atama 
M A D D E 33. — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan 

memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli 
gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı kuruluşunun kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler 
saklıdır. 

Yaşama Bölümü S a y f a : 8 



Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 7 Nisan 1984 — Say ı : 18365 

Komisyon kurma yetkisi 
M A D D E 34. — Bakanlık, temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapmak üzere 

uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir. 
Bu komisyonların çalışma usulleri ile uzman personele ödenecek huzur üc

retleri ve huzur haklar ı Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Ancak, 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile huzur ücreti (60), 
huzur hakkı ise (30) gösterge rakamının. Bütçe Kanunlarında Devlet Memurları 
için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

Cetvellerde değişiklik 
M A D D E 35. — 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve (2) sa

yılı cetvellerin «Birinci Sınıfa ayrılmış» bölümlerine, «Araştırma, Geliştirme, Plan
lama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği» görev unvanları eklenmiştir. 

Kontrolörler 
MADDE 36. — Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde, ceza infaz ve ıslah 

kurumları işyurtlarındaki döner sermaye İşletmelerinin mali denetimleriyle görev
lendirilmek üzere kontrolör İstihdam edilebilir. 

Kontrolörlerin atama ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle gösterilir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
M A D D E 37. — 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamna-

mei Dahilisi, 11 Haziran 1329 tarihli Hükkam ve Memurini Adliye İntihap Nizam
namesi, 17 Teşrinisani 1336 tarihli Memurini Adliye Hakkında Tahkikata Ait Nizam
name ve 16 Kanunuevvel 1331 tarihli Adliye Nezareti Heyeti Teftişiye Nizamnamesi 
ile 4358 saydı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ M A D D E 1. — Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun esaslarına 
göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni 
kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kad
ro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya 
atanıncaya kadar, durumlar ına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şa-
hıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetme
liklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bakanlık taşra teşkilatı, bu Kanunun 25 inci maddesin
de belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mev
cut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Bakanlık taşra teşkilatım ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna 
uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen gö
revler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam 
edilir. 
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Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun 
bale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce. Adalet 
Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları ku
rumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir. 

GEÇİCİ M A D D E 7. — 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 
4 üncü maddesini değiştiren 2.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla verilen kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi. Adalet Bakanlığı Teşkilatı için bu kanun
larla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Yürürlük 
M A D D E 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/4A984 
Ek - I Sayılı Cetvel 

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 

Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Müsteşar Müsteşar Y r d 
Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. Ceza işleri Gn. Md. 
2. Hukuk İşleri Gn. Md. 

3. Ceza ve Tevkifevleri Gn. Md. 
4. Ad l i Sicil ve İstatistik Gn. M d 
5. Kanunlar Gn. Md. 

1. Teftiş Kurulu Bşk. 
2. Araştırma, Geliştirme, Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu Bşk. 

Yardımcı Birimler 

1. Personel Gn. Md. 
2. Komptrolörlük D. Bşk. 

3. Eğitim D. Bşk. 
4. Destek Hizmetleri 

D. Bşk. 
5. Genel Sekreterlik 
6. Savunma Sekreterliği 
7. Özel Kalem 

Müdürlüğü 
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9/3/1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner 
Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarama ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkımla 1/6/1983 Tarihli 68 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu 

Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 Sayılı Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 6/9/1983 Tarihli 

86 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No. 2993 Kabul Tarihi : 3.4.1984 

M A D D E 1 — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birin
ci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dör-
düncü fıkra eklenmiştir. 

Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner 
hekimlerin katıldığı Türk Veteriner Hekimleri Birliği; veteriner hekimler arasında 
mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi 
yarar ına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve ya-
rarlarını korumak amacı ile kurulmuş, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteli
ğinde mesleki bir kuruluştur. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner hekim odaları, kuruluş amaç-
ları ve kanunda belirtilenler dışında hiç bir faaliyet gösteremezler; kendilerine ka
nunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamaz 
gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendika-
lar ve derneklerle ortak hareket edemezler, siyasi partilere maddi yardım yapamaz
lar, onlardan maddi yardım alamazlar, onlarla siyasi ilişki yapamaz ve işbirliği 
İçinde bulunamazlar. Milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir 
adayı veya grubu destekleyemezler. 

Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacına 
uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Lokal, misa
firhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir. 

M A D D E 2. — 9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Veteriner hekim odaları tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşlarıdır. 

M A D D E 3. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Bir veteriner hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını 
münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler bir ay içinde o i l veya 
mıntıka veteriner hekim odasına yazılmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle 
yükümlüdürler. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli 
görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlar
dan isteyenler veteriner hekim odalarına üye kayıt olabilirler. 

öze l kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm 
bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Kanun hü
kümlerine tabidirler. 
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M A D D E 4. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Giriş ve yıllık aidat miktarları beşyüz liradan az beşbin liradan fazla olma-
mak şartıyla Büyük Kongre tarafından tespit edilir. 

M A D D E 5. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 23. — Oda umumi heyeti; iki yılda bir defa Eylül ayında odaya ka-
yıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplan
tıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonraya bırakılır. Bu top-
lantıda mevcut üye ile yetinilir. 

Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya odada kayıtlı üye tam sayısının 
yarısından bir fazlasının, görüşme konularını belirten, yazılı talepte bulunması ha
linde oda idare heyeti, oda umumi heyetini en geç bir ay içerisinde olağanüstü 
toplantıya çağırır. 

M A D D E 6. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 24. — Oda umumi heyet toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazı ile 
çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü 
olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubun
da, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı 
takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır. 

Oda umumi, heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları 
ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile 
oy kullanmayanlar oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar. 

M A D D E 7. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin yedinci 
ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

7. Büyük Kongreye iştirak etmek üzere, elliye kadar üyesi olan odalardan 
ik i , yüze kadar üyesi olan odalardan dört ve yüzden fazla üyesi olan odalardan da 
altı temsilci seçmek. 

9. Beş asıl ve iki yedek haysiyet divanı üyelerini seçmek. 

M A D D E 8. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 28. — Veteriner hekim odası idare heyeti, haysiyet divanı ve mura-
kıplar ile, büyük kongreye gidecek temsilcilerin seçimi gizli oyla yapılır. 

M A D D E 9. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki 
Şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Oda idare heyeti; ik i yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca 
aynı sayıda yedek üye seçilir. Asıl üyelerden açılan yerlere en çok oy alan yedek 
üye getirilir. 

M A D D E 10. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Oda idare heyeti; odanın ik i yıllık faaliyetlerine ait rapor ile bilançosunu ve 
yeni döneme ait bütçe taslağım hazırlayıp murakıp raporları ile birlikte umumi 
heyete sunar ve bu evrakın birer örneğini de 1 ay içinde merkez konseyine gönderir. 
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M A D D E 11. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Haysiyet divani; ik i yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Divan, üyelerinden en 
az üçü hazır bulunursa toplanır. Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve
ri l ir . Oylarda eşitlik halinde. Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

M A D D E 12. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi meslekle ilgili her türlü 
işleri yürütmek ve bu Kanunda öngörülen hükümleri tatbikle mükellef Büyük 
Kongrece iki yıl için gizli oyla seçilmiş yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda ve 
aynı usulle yedek üye seçilir. Türk Veteriner Hekimleri Birliğini içte ve dışta tem-
sil yetkisine sahiptir. 

MADDE 13. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 50. — Yüksek Haysiyet Divanı, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş 
yedi üyeden oluşur, aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçilir. Yüksek Haysiyet 
Divanına seçilebilmek için meslekte en az onbeş yıl çalışmış olmak ve Kanunun 
41 inci maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak şarttır. 

MADDE 14. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 51. — Yüksek Haysiyet Divanı, seçimden sonraki ilk toplantısında 
kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir sekreter seçer. Divan, üyelerin
den en az beşi hazır bulunursa toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğun
luğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde. Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

MADDE 15. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 53. — Yüksek Haysiyet Divanı, Başkanın daveti üzerine Mart ve Ekim 
aylarında olağan olarak yılda ik i defa toplanır. 

Merkez Konseyinin daveti üzerine Yüksek Haysiyet Divanı olağanüstü top
lantıya çağrılabilir. 

MADDE 16. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili oda haysiyet divanına bil
dirilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir Kesin
leşen kararlar. Merkez Konseyi tarafından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile 
ilgilinin bağlı olduğu odanın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet savcısına bildirilir. 
Bu bildirimle birlikte Merkez Konseyi, kararı münasip yollarla ilan eder ve tatbik 
imkanlarım sağlar. 

MADDE 17. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 58. — Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından gelecek temsilciler. 
Merkez Konseyi asli ve yedek üyeleri, Büyük Kongrece seçilmiş Yüksek Haysiyet 
Divanı ve Murakabe Heyeti asli ve yedek üyeleri ile veteriner hekim odaları baş
kanlarından oluşur. 
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M A D D E 18. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birin
ci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklen
miştir. 

Büyük Kongre; ik i yılda bir defa Kasım ayında, üyelerinin yandan bir fazla-
sının iştiraki ile toplanır, i lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı 
bir gün sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut üye ile yetinilir. 

Büyük Kongrenin toplanacağı gün, saat ve yeri ile gündemi, Merkez Konseyi 
tarafından kongrenin toplanacağı tarihten en az pnbeş gün önce Merkez Konseyi 
asli ve yedek üyeleri. Yüksek Haysiyet Divanı ve Murakabe Heyeti aslî ve yedek 
üyeleri ile bütün odaların başkanlarına tebliğ edilir. Oda başkanları da tebliğin alın
masını müteakip, üç gün içinde Büyük Kongreye iştirak edecek temsilcilere imza 
karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirimde bulunur. 

Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oylarını 
kullanmaları zorunlu olup geçerli b i r mazereti olmaksızın katı lmayanlar ile oy 
kullanmayanlar Yüksek Haysiyat Divanınca cezalandırılırlar. 

M A D D E 19. — 9.3.1954 tarih ve 6343 sayılı Kanunun 18 İnci maddesi yürürlük
ten kaldırılmış ve Kanuna aşağıdaki 5 ek madde ile geçici 6 ncı maddeden sonra 
gelmek üzere geçici 7 nci madde eklenmiştir. 

E K M A D D E 1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı. Türk Veteriner Hekim
leri Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde teftiş hakkına sahip
tir. Birlik ve odaları görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapma-
dıklarını Bakanlık idari ve mali yönlerden denetler. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yasaklara 
uymayan Veteriner Hekim Odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorumlu 
organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Ada
let Bakanlığının-, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifine dayanarak veya 
doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının açaca
ğı dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, ba
sit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde Sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yetkili or
ganlarınca yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organları-
nın karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına. Birliğin görevli organları tara
fından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın 
yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya 
kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen 
Birlik organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumluluk
ları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine 
neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bü
tünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sa-
kınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş birlik organlarını geçici olarak görevden 
uzaklaştırabilirler. 
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Görevden uzaklaştırma kararı , dayanakları ile birlikte üç gün İçinde birinci 
fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararı
nın yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin karar ım 
en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece 
karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri oda umumi heyeti 
ve Büyük Kongre hakkında uygulanmaz. 

EK M A D D E 2. — Veteriner hekim odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin 
İşlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçekleştirilr. 

Seçim yapılacak kongre ve umumi heyet toplantısından en az onbeş gün ön
ce, seçime katılacak veteriner hekimleri belirleyen listeler ik i nüsha olarak o yer 
ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, 
günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin husus-
lar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin gündemde yer alan diğer konular göz önünde 
bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını 
ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında ya-
pılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe 
seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirle
nir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle} 
varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile 
yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya 
ilişkin diğer hususlar adalet dairesi İle oda veya birlik ilan yerinde asılmak sure
tiyle üç gün süre ile ilan edilir. 

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en 
geç ik i gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak 
Türk Veteriner Hekimleri Birliğine veya veteriner hekim odasına gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan veteriner hekimler arasından bir 
başkan ile ik i üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç 
yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye 
başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütül
mesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri 
bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan odalarda ve birlik seçimlerinde her 
dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir sandık 
kurulu oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz 

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve 
sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip, seçim san
dık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim 
yerinde asılmak suretiyle geçici sonuçlan ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer bel
geler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim ku
rulu başkanlığına tevdi edilir. 
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Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren i k i gün İçinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı 
gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazla-
rın karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin 
sonuçlan ilan eder ve ilgili veteriner hekim odasına ve Türk Veteriner Hekimleri 
Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı ya-
zılı bulunmayan veteriner hekim oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Vete-
riner Hekim Odaları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği veya resmi kuruluşça veri
len belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanma-
sından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy 
verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verile-
cek kâğıt lara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunla
rın dışındaki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sa
yılır. 

Hâkim, seçim sonuçlarım etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykı-
rı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan 
az ve i k i aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit 
ederek i lgi l i odaya veya Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bildirir. Belirlenen gün
de yalnız seçim yapılır. Ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer 
hükümlere uygun olarak yürütülür. 

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyele
rine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da belir-
tilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Birlik Merkez 
Konseyi ve ilgili veteriner hekim odalarının bütçelerinden karşılanır. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, 
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâki
min ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu 
Kanunda yazılı disiplin cezalan verilir. 

E K MADDE 3. — Türk Veteriner Hekimleri Birliğini ve veteriner hekim oda-
larını temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir. 

E K M A D D E 4. — 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına. Veteri
ner Hekimleri Birliği ile Odalarının teşekkül tarzına ve göreceği İşlere dair Kanu
nun, bazı maddelerinde bulunan «Ziraat Vekâleti» ibaresi «Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı» olarak değiştirilmiştir. 

E K M A D D E 5. — «Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekim
leri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun» un baş-
lığa «Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun» olarak ve Kanunun 
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maddelerinde geçen «Veteriner Hekimleri Birliği» ibaresi «Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği» şeklinde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 7. — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup 
olmadığına bakılmaksızın Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin merkez organları 
ile delegelerinin ve Veteriner Hekim Odaları organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler 1984 yılının kanunda öngörülen aylarında 
yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır. 

M A D D E 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/4/1984 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı : 84/7893 

Kömür istihsali veya bu istihsalde lüzumlu olan isletme ve arama faaliyet-
leri sebebiyle-, 

a) Taşınmaz malların tamamı kamulaştırılanlara, 
b) Taşınmaz malların bir kısmı kamulaştırılmamakla birlikte, geçim imka-

nını kaybedenlere, 
c) Taşınmaz malları kamulaştırılmamakla birlikte, kamulaştırma yüzünden 

geçim imkanını kaybedenlere, 
İşe göndermede ve işe alınmada ekteki Esaslar dahilinde öncelik verilmesi; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı'nın 14/3/1984 tarihli ve 10546 sayılı yazısı 
üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 29/3/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
tafMan 

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

A. TENEKECİ 
Devtet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

M . V . DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

I. ÛZDAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 
İçişleri Bakam 

A M . YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Devlet Bakanı 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

S. N . TÜREL 
Devlet Bakanı 

M . N . ELDEM 
Adalet Bakam 

V. ARIKAN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

I. S. GİRAY M . AYDIN 
Bakanı Bayındırlık ve iskan Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY H. H. DOĞAN M . KALEMLİ 
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

H. C . ARAL C. BÜYÜKBAŞ M . M . TASÇIOĞLU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enedi ve Tebli Kaynaklar Bakam Kültür ve Turtan Bakanı 

E S A S L A R 

Madde 1 — Öncelikle işe göndermede ve işe alınmada uygulama aşağıdaki şe-
kilde yapılır. 

a) 286 sayılı Tezkere-i Samiye ile belirlenen Havzai Fahmiye dahil, kömür is-
tihsali veya bu istihsalde lüzumlu olan İşletme ve arama faaliyetleri için taşınmaz 
inallarının faunamı kamulaştırılanlar veya taşınmaz mallarının bir kısmı kamulaş-
tırı lmamakla beraber geçim imkanlarını kaybedenler veya taşınmaz malları kamu-
laştırılmayan ancak bu kamulaştırma sebebi ile geçim imkanlarını kaybedenlerden 
kömür ocaklarının bulunduğu ilçe ve köy sınırları içerisinde ikamet edenler, 
İş v e İşçi Bulma Kurumu'nca sıra esası gözetilmeksizin öncelikle işe gönderilirler 
v e alınırlar. 
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b) (a) fıkrasına göre öncelik alacakların tesbiti, kamulaştırılmanın yapıl-
dığı tarihten itibaren bir yıl İçinde kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluş
lar ınca belirlenir ve ilgililere kamulaştırmanın yapıldığı tarihi, ikametgâhını gös-
terir bir belge verilir. (Havzai Fahmiye için bir yıllık süre kaydı aranmaz.) 

c) Bu belgeyi alanların bir yıl içerisinde İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ve 
bürolar ına müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekir, bir yıllık süreyi geçirenler 
öncelik hakkından istifade edemezler. 

d) Kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşları öncelik hakkından 
yararlanacakların işe alınmak üzere gönderilmelerini, İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
verecekleri işçi taleplerinde belirtirler. 

e) İş ve İşçi Bulma Kurumunca kayıtlı oldukları mesleklerinde işe gönderil
mek üzere taahhütlü yazı ile davet edilen ve süresi içerisinde davete icabet etme
yen; davete İcabet etmekle birlikte işi red eden; işyeri tefriki yapan; işyerine gön-
derildiği halde gitmeyen veya işe kabul edildiği halde işe başlamayanların öncelik 
haklar ı kalkar. 

Madde 2 — İşveren bu Esaslar gereğince öncelikle işe alınacaklar hakkında, 
20/7/1983 tarih ve 18110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ba
kanlar Kurulunun 63/6750 sayılı Kararı eki «Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi 
Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönet
meliği» ndeki hükümler saklı kalmak kaydıyla diğer hususları düzenler. 

Madde 3 — Bu Esaslar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür. 

Atama Kararı 
Başbakanlıktan: 

Karar Sayısı : 84/29931 
1. Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcılığına, aynı yer Bilim Kurulu ve 

Ankara üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necati ÖNER'ln, 
2647 sayılı Kanunun degişik 38 ve 2876 sayılı Kanunun 80 nci maddeleri gereğince 
tayini uygun görülmüştür. 

2. Bu karar ı Başbakan yürütür. 
5/4/1984 

Kenan EVKEN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL 
Başbakan 

Yönetmelik 
Ankara Üniversitesinden : 

Ankara Üniversitesi Kayıt, öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
Amaç ve Kapsam: 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve 

yüksekokulların kayıt, öğretim ve sınavlarında uyulacak ortak İlkeleri tesbit etmektir. 
Bu yönetmelik Ankara üniversitesine 'bağlı fakülte ve yüksekokulları kapsar. 
Üniversitesi ve Bağlı Kuruluşların Açılış Tarihleri: 
Madde 2 — Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğretime 

yükseköğretim Kurulunca kararlaştırılan günde, Rektörün konuşması ve akademik 
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törenle 'bağlanır, öğretim üyeleri bu törene akademik kıyafetleriyle katılırlar. Ancak 
Tıp Fakültesinde öğretime bu tarihten önce de başlanabilir. 

Eğitim ve öğretim Esasları : 
Madde 3 — Fakülte ve yüksekokullar, fakülte ve yüksekokul kurullarının ka-

rarı ve Rektörlüğün onayı İle yükseköğretim kurulunun tesbit edeceği ilkeler çerçe-
vesinde örgün, yaygın, açık ve dışardan (ekstern) öğretim türlerinde her türlü eğitim 
ve öğretim yapabilirler. 

Eğitim ve öğretim Dönemleri : 
Madde 4 — Eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. 

Bir yarıyılda yapılacak eğitim ve öğretim süresi yükseköğretim kurulunca belirlene
cek süredir. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim - öğretim günü sayılmaz 
ve yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. 

Her öğretim yılının akademik takvimi, öğretim yılının en geç İlk haftasında 
fakülte veya yüksekokul kurullarında tesbit ve ilan edilir. 

Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim - öğretime ik i hafta ara 
verilir. 

Eğitim ve öğretim Süresi : 
Madde 5 — Bir eğitim - öğretim programında ders ve uygulamaların toplamı 

naftada 20 saatten az olamaz ve bunlar haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. 
Türk dil i , yabancı dil, güzel sanatlar ve beden eğitimi dersleri ve sınavları Cu

martesi günleri yapılabilir. 
Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim - öğretim süre-

leri aşağıda gösterilmiştir. 
8 yarıyıl (4 yıl) 

10 yarıyıl (5 yıl) 
1 ve 2. yıllardaki derslerin tümünün 

sınavlarım başaranlara «Temel Diş Hekim
liği Bilimlerinde önlisans Diploması», 

3., 4 ve 5. yıllardaki derslerin sınavla-
rının tümünü başarıyla tamamlayanlara 
«Dış Hekimliği Yüksek Lisans Diploması» 
verilir. 
8 yarıyıl (4 yıl) 
8 yarıyıl (4 yıl) 
8 yarıyıl (4 yıl) 
8 yarıyıl (4 yıl) 

10 yarıyıl (5 yıl, 1 yılı hazırlık) 
8 yarıyıl (4 yıl) 

12 yarıyıl (6 yıl) 
1 ve 2. yıllardaki derslerin tümünün 

sınavlarım başaranlara «Temel Tıp Bilim
lerinde önlisans Diploması», 

3 ve 4. yıllardaki derslerin tümünün 
sınavlarını (başaranlara «Temel Tıp Bilim
lerinde Lisans .Diploması», 

ö. yıldaki derslerin sınavlarının tümü-
nü başaranlara «Klinik Bilimlerinde Yük
sek Lisans Diploması», 

6. yıl olan Aile Hekimliği dönemini 
başarı ile tamamlayanlara «Tıp Doktoru 
Diploması» verilir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
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Veteriner Fakültesi : 10 yarıyıl (5 yıl) 
5. yıl sonunda mezun olanlara Veteri-

ned Hekim Yüksek Lisans Diploması ile Ve
teriner Hekim Ünvanı verilir. 

Ziraat Fakültesi : 8 yarıyıl (4 yıl) 
Ankara üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olanlar: 

Basın-Yayın Yüksekokulu : 8 yarıyıl (4 yıl) 
Meslek Yüksekokulları : 4 yarıyıl (2 yıl) 

Hukuk Fakültesi 
Adalet Yüksekokulu : 4 yarıyıl (2 yıl) 

Ziraat Fakültesi 
Ev Ekonomisi Yüksekokulu 8 yarıyıl (4 yıl) 

Öğrenciler, önlisans ve Lisans düzeyinde ögretim yapan fakülte ve yüksekokul
larda yukarıda belirtilen süreler dışında, önlisans düzeyinde İki yarı yıllık, lisans 
düşeyinde dört yarı yıllık ek süre sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. 

Ancak sekiz yarıyıldan daha fazla öğretim yapan öğretim kurumlarında her 
fazla öğretim yılı için bu surelere bir yarıyıl eklenir. Yükseköğretim kurulunca esas-
ları belirtilen haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın (bu sürelerde Öğrenimlerini tamam
layamayan veya tamamlayamayacakları İlgili kurumun yönetim kurulunca tesbtt edi
len öğrencilerin Üniversite ile İlişkisi kesilir. Ancak bu süreler sonunda son sınıf veya 
son i k i yarıyılın bütün derslerini izlemiş olup da en çok üç dersten 'başarılı olamadık
ları için Öğrenimini tamamlayamamış olan öğrencilere, bu derslerde de başardı olma
larım sağlamak amacıyla İki yarı yıllık ek süre daha tanınır. Bu maddede belirtilen 
sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin bu yönetmeliğin (19) maddesinde belirtilen 
mazeretleri sebebiyle gecen süreler dikkate alınmaz. 

B i r öğrenci ilk dört yarıyılın (bütün derslerini başardı olarak tamamlamışsa ve 
2547 sayılı Kanunun 44. maddesindeki süreler (gereği eğitim - öğretim programlarının 
bütününü tamamlayamaz veya tamamlayamayacak durumda İse bu öğrenciye Yük
seköğretim Kurulu ilkelerine güre önlisans diploması verilir. 

Lisans öğreniminde ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarılı olarak tamam-
layan öğrenciler, isterlerse aynı alanda öğretim yapan bir meslek yüksekokuluna bir 
veya iki yarıyıllık bir öğrenim yapmak üzere başvurabilirler. Bu ögrenimlerini ba-
şarıyla tamamlayan öğrencilere Meslek Yüksekokulu diploması verilir. Bu Öğrenciler 
dört yarı yıllık öğrenime ek olarak gördükleri öğrenim gözününde tutularak beş veya 
altı yarıyıl öğrenim görmüş sayılırlar. 

Dersler : Üst Sınıftan Ders Alma : 
Madde 6 — Sınıf geçme esası Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen fakül

teler ve yüksekokullar dışında Ankara Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarında 
ders geçme esası uygulanır. 

B i r veya birden fazla dersten başarısız olan öğrencinin bir üst sınıftan veya 
yarıyıldan ders alıp alamayacağına; alacaksa tekrarladığı derslerle bir üst sınıftan 
veya yarıyıldan alacağı dersler toplamının kaç saat (kredi - saat) olacağına fakülte 
kurulu karar verir. 

Öğrencilerin bir yıl veya yarıyılda alacağı dersler tesbit edilirken başarısızlık 
sebebiyle tekrarlanacak derslere Öncelik verilir ve Üniversitelerarası Kurulca tesbit 
edilmiş olan önşartlı dersler dikkate alınır. 

Mecburi ve Seçmeli Dersler : 
Madde 7 — Dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından tesbit edilen esaslara 

göre mecburi ve seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır. Her sınıfın mecburi ve varsa 
secmelik dersleri ile bunlara ayrılan saatleri gösteren program, her öğretim yılı (veya 
yarıyılı) başında Dekanlıklarca veya Yüksekokul Müdürlüğünce ü&n edilir. 
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Seçmeli dersler ile serbest saatlere konulacak derslerin İsimleri Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirtilmeyen fakültelerde bu dersler bölümlerin önerisi üzerine 
fakülte kurulunca tesbit ve ilan edilir. 

öğrencilerin seçmeli dersleri nasıl seçecekleri fakülte kurulunca tesbit edilir. 

Sürekli Dersler, Stajlar, Uygulamalar ve Benzeri Çalışmalar : 
Madde 8 — Fakülte ve yüksekokul kurulları, Yükseköğretim Kurulu tarafın

dan her yarıyıl için tesbit edilen derslere ek olarak Yükseköğretim Kurulunca tesbit 
edilen ilkelere göre programlarına ders ve uygulamalar koyabilirler; haftalık progra
ma bağlanmayıp sürekli okutulacak teorik derslerle, uygulama ve stajlara ilişkin dü
zenlemeleri yapabilirler. Bu şekilde programa konulan dersler ve yapılan düzenlemeler 
Rektörlüğün bilgisine sunulur. 

Fakülte ve yüksekokullar, haftalık ders programı içinde dağılma yerin» sürekli 
olarak verilen dersler, stajlar, stajların rotasyonu, stajlarla ilgili teorik dersler, uy
gulamalar, klinik çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalı dersler için fa
külte ve yüksekokul kurulları karar ı ile, Yükseköğretim Kurulu İlkelerine uyum sağ
lamak kaydı ve Rektörlüğün onayı İle özel düzenlemeler yapabilirler. 

'Sınavlar Türleri ve Uygulanması: 
Madde 9 — Sınavlar, ara sınavları, dönem sonu (yarıyıl sonu veya yıl sonu) 

sınavları ve bütünleme sınavlarıdır. 
Staj ve uygulama sonunda sınav yapma mecburiyeti olan fakültelerde, staj 

ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağını fakülte kurulu belirler. 
Sınavlar yazdı, sözlü veya yazılı - sözlü olarak yapılabilir. 
Sınavların nasıl ve hangi türde uygulanacağına ilgili fakülte veya yüksekokul 

yönetim kurulları karar verir. 
Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. 
Sınav programları Dekanlıkça tesbit ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan 

edilir. 
Ara Sınavları: 
Madde 10 — B i r derem her yarıyılda ayrı ayrı en az İki ara sınavı yapılır. 
A r a sınavların düzenlenmesi ve sonuçlarının duyurulması fakülte dekanlıkla

rınca yürütülür. 

Dönem Sonu Sınavları : 
Madde 11 — B i r dersin dönem sonu sınavına girebilmek İçin : 
a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak, 
b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak, 
c) Bir yarıyıl içinde ikiden az olmamak üzere yapılan ara sınavlarında Üni

versitelerarası Kurulca tesbit edilen not ortalamasını sağlamak, 
d) Uygulamalarda başarılı olmak, 

ısorunluluğu vardır. 
Ders ve uygulamalar ayrı mütalaa edildiğinde yukarıdaki basarı şartları uy

gulama için de aynen uygulanır. 
Bir dersin dönem sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. 
Bi r ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gereğinde 

bunların birbirleriyle bağlantılı olduğuna ilgili fakülte ve yüksekokul kurulları ka-
rar verebilir. 

Fakülteler son sınıf dönem sonu sınavlarına girebilmesi veya mezun olabilmesi 
için öğrenciye tez veya mezuniyet çalışması yaptırabilirler. Bu çalışmalann nasıl 
yapılacağı fakülte kurulunca düzenlenir. 
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Bütünleme Sınavları: 
Madde 12 — Senatoca aksine karar verilmedikçe, dönem sonu sınavına girme 

hakkım kazanıp ta sınava girmeyen ya da glripte başarı notu 50'nln altında olan öğ-
renciler İçin aynı sınav döneminde bütünleme sınavı açılır. 

Bütünleme sınavına girebilmek için Senato taban puan şartı koyabilir. 
Dönem sonu sınavları ile bütünlemesi arasında en az 15 gün ara verilir. 

Başarısız Olunan Dersin Tekrarı : 
Madde 13 — Bir dersin devam, ara sınav, uygulama ve sınav şartlarından bi

rim yerine getiremeyen öğrenciler; bir defaya mahsus olmak üzere Üniversite Yöne
tim Kurulunun uygun göreceği ilk yarıyılda o dersin kayıt, devam, ara sınavı ve uy
gulama şartlarım tekrar yerine getirirler. Bu şartlardan birinin yerine getirilememesi 
halinde öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilr. 

Ancak yasal öğrenim süresini tamamlamamış olmalarına rağmen bu şekilde 
kayıt silme durumuna gelmiş son sınıf veya son iki yarıyılın tüm derslerini izlemiş 
olup da yalnız 3 dersten başarısız olan öğrencilere bu derslerden de başarılı olmala
rım sağlamak amacıyla 2 yarıyıl ek süre daha tanınır. Öğrenciler bu ek süreler so-
nunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. Başarısız olanların Üniversite ile ilişkisi 
kesilir. 

Sınav Notuna İtiraz : 
Madde 14 — Sınav kağıtlarının ve cetvellerinin dekanlığa verilmesinden sonra 

maddi hata hali hariç not değiştirilemez. 
öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilânından İtibaren 'bir hafta 

içinde dekanlığa yazılı olarak başvurabilirler. Dekanlıkça sınav kağıtlarında veya 
sınav cetvellerinde maddi (bir hata tesbit edilirse, bu hata İlgili öğretim üyesinin veya 
görevlisinin de görüsü alınarak düzeltilir ve İlân edilir. Maddi ihata tesbit edilmediği 
takdirde, bu durum İlgilinin dilekçesine şerh verilerek belirtilir. ve ilgiliye bildirilir. 

öğrenciler, öğretim üyesinin veya görevlisinin takdirine ilişkin hata itirazında 
bulunamazlar. 

Ekstern öğrencilik : 
Madde 15 — Ekstern öğrencilerin Yükseköğretim Kurumuna devamları, ara 

sınavları ve dönem sonu sınav şartları, almaya mecbur oldukları ortak .zorunlu dersler 
ve gerekli görülen diğer bazı dersler Yükseköğretim Kurulunun koyduğu İlkelere göre 
düzenlenir. 

Notlar: 
Madde 16 — Fakülte ve yüksekokullarda sınavlar 100 tam not üzerinden de

ğerlendirilir. 
öğrencilerin bir dersten başarılı sayılmaları için en az 50 başarı notunu alma

ları gereklidir. Başarı notu ara sınavları not ortalaması ve dönem sonu veya bütün
leme sınav notlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notuna ara sınav 
notlarının ortalaması ile dönem sonu veya bütünleme sınav notunun katkı oranları 
Üniversitelerarası Kurulca tesbit edilir. 

Sınavlarda kopya yapanlar, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım 
edenler İle sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardim ettiği 
öğretim elemanının beyanı ile anlaşılanlar o sınavdan (0) almış sayılırlar. 

Madde 17 — Yabancı d i l ,Türk Dili , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden 
Eğitimi ve Spor ve Güzel Sanatlar derslerinin sınavlarında not değerlendirilmesine 
ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerarası Kuru l kararlarına uygun 
olarak düzenlenir. Ancak bu derslerden fakülte ve yüksekokul programlarında mes
leki ve eski ders niteliğinde okutulanlar bu yönetmelik hükümlerine tâbidir. 
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(Mezuniyet ve Başarı Derecesi : 
Madde 18 — Mezuniyet derecesi aşağıdaki biçimde tesbit edilir : 

50 — 69 orta 
70 — 84 iy i 
85 — 100 pekiyi 

İsteyen öğrenciye not ortalaması İle birlikte mezuniyet derecesini gösteren belge 
verilir. 

Mazeretler: 
Madde 19 — Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, Yükseköğ-

retim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden yüzünden yerine getire
meyen öğrencilerin hakları saklı tutulur. Ancak öğrenciye mazereti sebebiyle gireme-
diği ara sınavı, laboratuvar, uygulama, dönem sonu ve bütünleme sınavları İçin tek
rarlama hakkı verilmez, öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine 
devam eder. 

Derslere Devamın Denetlenmesi: 
Madde 20 — Öğrencilerin derslere devamı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenecek haklı ve geçerli nedenler dışında mecburidir. 
Denetim öğrencilerin İmzalayacakları yoklama listeleri veya her öğrenci için 

düzenlenecek yoklama kartları veya Dekanlıkça uygun görülen bir yöntem ile yapılır. 
Bu listeler Öğretim elemanları veya idarenin görevlendireceği öğrenci İşleri memur
ları tarafından, dönem sonu sınavlarından önce dosyasına işlenir ve devamsız öğrenci
lere durumları İlân edilir. 

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şar t lar ı : 
Madde 21 — Ankara Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için 

aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden 

alman diplomaların denkliğinin Mi l l i Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir). 
b) öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı veya Yabancı Uyruklu öğrenci Sınavı 

sonucunda bir öğretim yılında Ankara Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına Mer
kezi Yerleştirme Sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya önkayıt sistemi ile öğ-
renci alındığı zaman o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak. 

Madde 22 — Üniversiteye kayıt hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu aday
ların kayıt İçin bizzat başvurmaları gerekir. 19. maddede gösterilen mazeretleri olan 
adaylar resmi vekaletname ile yetki verdikleri vekilleri veya kanuni mümessilleri 
aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Kayıt için aşağıdaki belgelerin asimin getirilmesi 
gerekir, öğrenciler fakültelerince belirlenecek olan usullere göre her öğrenim yılı veya 
yarıyılı başında harç ödeyerek kayıtlarını yeniletmek mecburiyetindedirler. Belirtilen 
sürede kaydım yeniletmeyen öğrenciler o yılki derslere ve sınavlara giremezler ve bu 
süre kanunda belirtilen 6 yıllık öğretim süresinin hesabında dikkate alınır. 

a) Orta öğrenim durumunu gösteren belge : 
Aday kayıt için mezun olduğu lise veya lise dengi meslek yüksekokulu diplo-

masının aslım verir. Yeni tarihli ve resimli çıkış belgesi ile de aday kaydı yapılabilir. 
Ancak, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu diplomanın aslının getirilmesi İçin öğ
renciye 1. yarıyıl sonuna kadar süre tanır. Bu süre sonunda diplomanın aslı getirilme
diği takdirde öğrencinin kesin kaydı yapılamaz. 

(b) Yükseköğretime Giriş Sınavı Belgeleri : 
1 — öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi «Sınav Sonuç Belgesi» ve «Resimli 

Kimlik K a r t ı n ı n asılları. 
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2 — Yabancı uyruklu öğrencilerden ÖSYM - Yabancı öğrenci Sınavı «Sınav 
Sonuç Belgesi» ve «Resimli Kimlik Kartı» nın asılları. 

c) Nüfus Kimlik Belgesi: 
Nüfus cüzdanının noterden veya fakülte veya yüksekokul İdaresince onaylanmış 

sureti, 
d) Askerlik Belgesi: 
Erkek öğrencilerden askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına 

dair belge (Tabancı uyruklu öğrencilerden istenmez). 

e) Sabıka Kayıt örneği : 
Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydını gösteren belge. 

f) Fotoğraf : 
Teni çekilmiş 4.5x6 cm. ebadında 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmaya

cak, bas açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır). 
g) Teni tarihli ikamet belgesi : 
h) öğrenim Harcı Makbuzu : 
Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi hükmünce belirlenecek öğrenim hara 

makbuzu, 
1) Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Harcı Makbuzu : 
Sağlık, Küttür ve Spor Dairesi Başkanlığına (Mediko- Sosyal Merkezi) yatırı

lacak olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Harcı Makbuzu, 
j) Türkiye'de ikamet Belgesi: 
Yabancı Uyruklu adaylar için; Yabancıların Türkiye'deki ikametlerim düzenle-

mekle yetkili makamların öngördüğü belgeler. 
Yükseköğretim Kanununun 49. maddesi hükmünce, ÖSYM - Yabancı uyruklu 

öğrenci sınavının «Türk Dili» bölümünde yetersiz not (c) alan yabancı uyruklu 
öğrenciler bir yıl süre ile Türkçe kursuna devam ettikten sonra başarılı oldukları tak
dirde Üniversite öğrenimine başlarlar. 

Yatay Geçişler: 
Madde 23 — Ankara Üniversitesine bağlı öğretim kurumlarına, gerek bu Üni-

versiteye bağlı öğretim kurumlarından, gerek başka üniversitelerden yapılacak geçiş
ler, yürürlükteki «Yükseköğretim Kurumları Arasında önlisans ve Lisans Düzeyinde 
Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik» ve Yükseköğretim Kurulu İlkeleri uyarın
ca düzenlenir. 

Adı geçen Yönetmelik hükümlerinin uygulanabilmesi için Yükseköğretim K u 
rulunca tesbit edilen sayılardan az olmamak kaydıyla fakülte ve yüksekokullarca be
lirlenecek kontenjanlar, ders yılının başlamasından en geç 15 gün önce ilan edilmek 
üzere Rektörlüğe bildirilir. 

Dikey Geçişler: 
Madde 24 — Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri, 

kayıtlarının kaçıncı sınıfa veya yarıyıla yapılacağı ve alacakları İntibak programla-
rı «Meslek Yüksekokulları mezunlarının devamları hakkında Yönetmelik» hükümleri
ne uygun olarak fakülte yönetim kurullarınca kararlaştırılır. 

Diplomalar: 
Madde 25 — Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, ön-

lisans ve lisans düzeylerinde, her düzey İçin farklı, fakat Ankara Üniversitesinin bü-
tün öğretim kurumlarında müşterek olarak düzenlenir. 
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Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere diplomasim alırken iade etmek 
üzere, geçici bir çıkış belgesi verilir. 

Diplomanın önyüzünde; 
a) öğrencinin cepheden çekilmiş 4.5x6 cm boyunda fotoğrafı, adı ve soyadı, 

diploma tarttı ve numarası, 
b) önlisans düzeyinde bölüm ve/veya lisans dalı veya ünvanı, 
c) Fakültelerde görevde bulunan Fakülte Dekanı ve Rektörün, Yüksekokullar

da İse Müdür ve Rektörün imzaları bulunur. 
Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz. 
Diplomanın arka yüzünde; 
Doğum yeri ve tarihi, baba adı, tabliyeti, fakülte numarası gibi öğrenci kimliği 

İle ilgili diğer bilgiler yer alır. 
Diplomalar öğlencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde dü-

zenlenir. 
Diplomalar seri numarasıyla 40x30 cm. boyutunda dekanlıklar ve yüksekokul 

müdürlüklerince verilecek örneğe göre bastırılır. 
Diplomalar çini mürekkeple doldurulur, fotoğrafın üstü dekanlıklar veya yük

sekokul müdürlüklerince soğuk damgayla, ye tki l i İmzalar arasındaki boşluk, kırmı
zı kordela geçirilmiş yaldızlı özel pulu yapıştırılarak, Rektörlükçe soğuk damgayla 
mühürlenir. 

Diplomanın Ziya Veya Kaybı Halinde Verilecek Belge : 
Madde 26 — Diploma bir defa verilir. Diplomanın ziyaı ve kaybı halinde dip-

loma yerine geçecek ve ziyaı veya kaybından dolayı verildiğini belirten fotoğrafı ve 25. 
maddenin a) ve b) 'bentlerindeki bilgileri taşıyan bir belge düzenlenir. Bu belge fakül
telerde Rektör ve Dekan, Yüksekokullarda Rektör ve Müdür tarafından imzalanır. 
Fotoğrafın üstü ve İmzalar mühürlenir. 

Kaldırılan Yönetmelikler: 
Madde 27 — B u yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden İtibaren aşağıda adları 

gösterilen yönetmelikler ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

17/1/1983 tarih ve 17931 sayılı R. G. Ankara üniversitesi Kayıt öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

10/3/1983 tarih ve 17983 sayılı R. G. Ankara üniversitesi Kayıt, öğretim ve 
Sınav Yönetmeleğinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Yönetmelik 

27/2/1984 tarih ve 18325 sayılı R. G. Ankara üniversitesi Kayıt öğretim ve 
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Yönetmelik 

9/7/1983 tarih ve 18102 sayılı R. G. A . Ü. Di l ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Lisana öğretimi ve Sınav Yönetmeliği 

29/4/1983 tarih ve 18032 sayılı R. G. A Ü. Fen Fakültesi öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği 

6/7/1983 tarih ve 18099 sayılı R. G. A Ü. Fen Fakültesi öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik 

S/5/1983 tarih ve 18036 saydı R. G. A . Ü. Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği 
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4/11/1983 tarih ve 18311 sayılı R. G. 

6/3/1983 tarttı ve 17979 sayılı R. G. 

25/5/1983 tarih ve 18057 sayılı R. G. 

18/5/1983 tarih ve 18051 sayılı R. G. 

2/11/1983 tarih ve 18209 sayılı R. G. 

20/8/1983 tarih ve 18141 sayılı R. G. 

6/4/1983 tarih ve 18010 sayılı R, G. 

22/3/1983 tarih ve 17995 sayılı R. G. 

31/7/1983 tarih ve 18131 sayılı R. G. 

6/3/1983 tarih ve 17979 sayılı R. G. 

4/11/1983 tarih ve 18211 sayılı R. G. 

15/3/1983 tarih ve 17988 sayılı R. G. 

4/1/1984 tarih ve 18271 sayılı R. G. 

12/2/1984 tarih ve 18310 sayılı R. G. 

15/4/1984 tarih ve 18019 sayılı R. G. 

6/7/1983 tarih ve 18099 sayılı R. G. 

9/7/1983 tarih ve 18102 saydı R. G. 

1/12/1983 tarih ve 18238 sayılı R. G. 

A. Ü. Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 
A. Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 
A. ü . İlahiyat Fakültesi öğretim ve 
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Yönetmelik 
A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans 
öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
A . Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans 
öğretim ye Sınav Yönetmeliğinin 24. 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yö
netmelik 
A. Ü. Tıp Fakültesi öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği 
A. Ü. Veteriner Fakültesi Lisans öğre-
tim ve Sınav Yönetmeliği 

A. V. Ziraat Fakültesi Lisans öğretimi 
ve Sınav Yönetmeliği 

A. Ü. Eczacılık Fakültesi Lisans öğre
tim Staj Yönetmeliği 

A. Ü. Eczacılık Fakültesi öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği 

A. Ü. Eczacılık Fakültesi öğretim ve 
Sınav Yönetmeliğinin Baza Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Yönetmelik 

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans 
öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans 
öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Değiş-
tirilmesine İlişkin Yönetmelik 

A . Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans 
öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine İlişkin Yönetmelik 
A. V. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği 

A. ü . Çankırı, Kastamonu ve Kırıkkale 
Meslek Yüksekokulları öğretim ve Sı
nav Yönetmeliği 
A. Ü. Basın - Yayın Yüksekokulu Lisans 
öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
A . Ü. Basın - Yayın Yüksekokulu Lisans 
öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yö
netmelik 
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3/6/1983 tarih ve 18036 sayılı R. G. 

4/11/1983 tarih ve 18211 sayılı R. G. 

19/4/1983 tarih ve 18023 sayılı R. G. 

29/4/1983 tarih ve 18032 sayılı R. G. 

Sayfa: 2» 

A . t). Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek
okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
A. ü . Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek
okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 
22. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Yönetmelik 
A. ü . Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek
okulu Yönetmeliği 
A . V Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi 
Yüksekokulu Lisans öğretimi ve Sınav 
Yönetmeliği 

RESMİ G A Z E T E 

Madde 28 — Kaldırılan Yönetmeliklerin geçici maddelerinin düzenlediği konu
larda bu yönetmeliğe göre yapılacak İntibak İşlemleri İle bu yönetmelikde hüküm 
bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kanunu, Ankara üniversitesi Kayıt, öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla 
fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları karar vermeye yetkilidir. 

Geçici Madde : 1983 -1984 öğretim yılının birinci yarıyılı sonunda yapılmış 
olan yarıyıl sonu sınavlarına girmemiş olan öğrenciler için, bu yönetmeliğin 12. mad
desinin 1. fıkrası uyarınca Fakülte veya Yüksekokul yönetim kurulunun tesbit ede
ceği tarihte bir bütünleme sınavı açılır. 

Yürürlük Maddesi: 
Madde 29 — Bu yönetmelik 1983 -1984 öğretim yılından İtibaren geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme Maddesi: 
Madde 30 — Bu yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Tebliğler 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: 

Bakanlığımız merkez kuruluşları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez ve 
taşra teşkilatında çalışmakta olup 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4 üncü madde
sinde dernek kurmaları yasaklanan; ancak aynı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince, 
kurulmuş derneklere üye olmaları Bakanlığımızın iznine tabi tutulan kamu hizmeti 
görevlilerinin; 

Durumunu adıgeçen Kanun hükümlerine intibak ettirmiş olan ve bu Kanun 
ile diğer Kanunlara göre kurulması veya faaliyetlerine devamı yasaklanmamış bu
lunan derneklerden: 

a) Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalışan derneklerden sayılmasına 
karar verilen derneklere, 

b) 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesi gereğince M i l l i Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının veya Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütükle
rine kayıt ve tescil edilmek suretiyle spor kulübü, gençlik kulübü yahut gençlik ve 
spor kulübü adım alan derneklere, 

c) Sakatlara hizmet gayesiyle kurulan derneklere, 
d) Okul aile birliklerine, okul koruma ve yardım derneklerine. 
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e) Her türlü okul, yurt, pansiyon, sağlık tesisi, kamu hizmet binası, mesire 
yeri, mil l i park, Devlet çiftliği, hara, araştırma enstitüsü, tarım san'atları müesse
sesi gibi kamunun yararlanmasına veya kamu hizmetlerinin yürütülmesine tahsis 
edilecek yerler, binalar ve tesisler ile yol, su elektrik gibi altyapı tesislerinin ya
pımı, onarımı ve yaşatılması gayesiyle kurulan derneklere, 

f) Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve hizmetlilerin 
kurdukları yardımlaşma derneklerine, 

g) Türkiye Tabiatını Koruma Derneğine, 
h) Toprak ilmi Derneğine 
ı) Peyzaj Mimarisi Derneğine, 
i) Zootekni Derneğine, 
j) Bitki Koruma Derneğine, 
k) Türkiye Fitapatoloji Derneğine, 
1) Ankara Mikrobiyoloji Derneğine, 
m) Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (İş ve Meslek Kadınları Der

neği) na, 
n) Türk Nümismatik Derneğine, 
o) Zirai Ekonomi Derneğine, 
ö) Türkiye Ziraatçılar Derneğine. 
p) Ormancılar Derneğine, 
r) Yeşil Türkiye Ormancılar Derneğine, 
s) Orman Teşkilatı Mali Sorumlular ve Ekonomiciler Derneğine, 
ş) Veteriner Hekimler Derneğine, 
t) Tüm Emekli Orman Muhafaza Memurları Derneğine, 
u) 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 39 uncu maddesine göre üyelerinin or

tak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak gaye
siyle kamu hizmeti görevlilerinin kurduğu diğer derneklere, istedikleri takdirde; 

Kanunda belli şartlarla üye olmaları uygun görülmüştür. 
Keyfiyet 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 16 ncı maddesi ikinci fıkrasının 

2 no. lu bendi ile aynı Kanunun Geçici 5 İnci maddesi İkinci fıkrası hükümleri uya-
rınca tebliğ olunur. 

Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından : 

İthalat (84/12) 

1 1— Müsaadeye Tabi Mallar Listesinde yer alan aşağıdaki maddeler yeniden 
düzenlenmiştir. 

Sıra 
No : G. T. t P. Madde İsmi 

118 89.02.19) 
29) 
39) 

Diğerleri (Akrilonltril butadlen süren kopolimert 
«ABS» ve stiren akrilonltril kopolimeri «SAN» hariç) 

308 84.59 Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan 
makinalar ve mekanik cihazlar (84.59.20, 31, 32, 33 ve yalnız lyonizer 
hariç) 
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2 — Yasak Mallar Listesinde yer alan aşağıdaki maddeler Müsaadeye Tâbi Mallar 
Üstesine alınmıştır. 

Sıra 
N o : G . T . İ . P . Madde İsmi 

424 07.01.22 Yalnız tohumluk patates 
425 17.02.23 Kararmelleş t i r i lmiş şeker (İlâç sanayii İçin) 

3 — Dışticareti Devletleştirilmiş ülkelerden İthalat yapacak olan firma ve kuru
luşlar listesine aşağıdaki firma ve kuruluşlar da İlâve edilmiştir, 

a - İhracatçı Sermaye Şirketleri : 
1 — Süzer Dış Ticaret A . Ş. 
2 — İmeks Sınai Mamülleri Dış ve İç Tic. A. Ş. 

b - Kamu Kuruluşları: 
1 — T. Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği 
2 — Y S E Genel Müdürlüğü 
3 — İstanbul Belediyesi İETT 
4 — Türk Hava Kurumu 
5 — Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
6 — Keban Holding 
7 — Gerkonsan A. Ş. 
8 — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
9 — Ditaş Deniz İşletmeleri ve Tankercilik A . Ş. 

10 — Petlas Lastik Sanayi 
e 

DPT Teşvik Uygulama Başkanlığından: 

İhracatı Teşvik Tebliği 
Sıra No : 84/3 

Madde 1 — 9/9/1975 tarih, 7/10624 sayılı Kararname eki «İhracatta Vergi 
İadesi Kararı» nın 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak aşağıda yer alan 
mamullerin ihracatta vergi iade listelerindeki yeri değiştirilmiş olup yeni yerleri 
karşılarında gösterilmiştir. 

Listelerdeki Yeri 1.5.1934'den İtibaren Yeri 

Al t Alt l.8.1984'den 
Mamülun Adı Liste Kesim Konum Liste Kesim Konum İtibaren 

— Pamuk ipliği 5 3 5 7 3 3 0 
(% 50den fazla 
pamuk ihtiva eden 
iplikler pamuk ipliği 
kapsamına girerler) 
— Karışık iplik 5 3 6 7 3 4 0 

Madde 2 — Bu Tebliğ 1. maddede belirtilen tarihlerden itibaren yürürlüğe 
girer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

7, 8, 9/4/1984 tarihlerinde uygulanacak A B D dolarının esas kuru; 
1 A B D S = TL. 310,57 dır. 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 13 





T.C. 
Resmi Gazete 

Kurulu* Tarihi t (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1820 

r 
7 N i s a n 1984 CUMARTESİ Sayı: 18385 

tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
K . K. K . 33 ncü Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hakimliğinden : 

KIRKLıARELt 

Evrak N o : 1982/4 
Karar N o : 1984/4 
Firar, izin tecavüzü, firar suçlarından sanık Tacettin oğlu 1954 D. lu Aydın Işıklı 

Köyü nüfusuna kayıtlı aynı yerde oturur ismail öztaş hakkında yapılan gıyabi yar
gılama sonunda adı gecenin As. C. K. nun 66/1-A maddesinin iki defa tatbiki sure
tiyle ve ayrıca As. C. K. nun 73. maddesi T. C. K. nun 71. maddeleri gereğince ceza
landırılması için kamu davası açılmışsada sanığın Çorlu Askeri Hastanesinden almış 
olduğu 2/3/1981 tarih ve 630 sayılı Askerliğe elverişli değildir raporuna istinaden sa
nığın müsnet suçlarından dolayı beraatine dair verilen gıyabi hüküm, sanığın tüm bi
linen adreslerinden aranmasına rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. 30. ve 31, maddeleri uyarınca 
U&nen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 
Hanen tebliğ olunur. 5229 /1-1 

Diyarbakır (1) No. lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinden : 

E . No : 1983/81 
K . N o : 1983/301 
S u ç : Yasadışı örgüt üyesi olmak. 
Suç tar ihi : 1980 ve 1981 yuları. 
Suç yeri : Silvan 
Sanık : Muhammet tlhami Can, Mehmet Cemal oğlu, Kadriye'den olma 1954 

D. Iu Diyarbakır/Silvan ilçesi, Kale Mah. nüf. kayıtlı, Silvan Siteler Man. 796 Sok. 
No. 5 de oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazdı sanık hakkında mahkememizce verilen 21/10/1983 
tarih, 1983/61-301 esas ve karar saydı beraat kararının, bilinen adreslerinde buluna
maması nedeniyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 28. 29. ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmi Gazetede İlân suretiyle yapıl
masına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince İlân tarihinden İtibaren 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına 12/3/1984 tarihinden karar verildiği ilân olunur. 

5226 /1-1 
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Arapkir AsUye Hukuk Hakiınliğinden : 

1983/84 
Davacılar Muteber Gürkan, Erol Gür kan, Erdal Gürkan ve Erdoğan Gürkan 

tarafuıdan davalılar A l i Taşdeler, Halime Kiram ve Mehmet Kiram aleyhlerine açıma 
oldukları tapu kayıt iptali davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara 
kararı gereğince; 

Davalılardan Halime Kiram Ue Mehmet Kiram'ın adresleri bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve adı geçenlerinde adresleri meçhul olduğu bUdirUdlğinden 
davalılar Halime Kiram Ue Mehmet Kiram'a dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden 
Resmi Gazete ile ilftnen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, Davalılar 
Halime Kiram ve Mehmet Kiram'ın duruşmanın atılı bulunduğu 1/5/1984 günü saat 
9.00 da bizzat duruşmaya gelerek davaya karşı diyecek ve delillerinizi bildirmeniz 
hususları dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilftnen tebliğ olunur. 

4960 
" m ••• . 

Terme Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/146 
Davacı Emine Çetin vekili Av. A l i Acartürk tarafından da vah Kadriye Aydın 

aleyhine açılan cebri tescil davasının duruşmasında verilen karar gereğince : 
Davalıya gösterilen adresinde tebligat yapılamadığından ve zabıta marifetiyle 

de adresi tesbit edilemediğinden Hasan kızı Yusuf eşi Keçiören Oeyurt Cad No. 18/4 
Ankara adresinde ikamet eden Kadriye Aydın'ın belli bir adreste bulunmaması se
bebiyle adına dava özeti ve davetiyenin bir defaya mahsus olmak üzere Resmi Ga
zetede İlanına karar verilmiş olduğundan, adı geçenin 15/5/1984 günü saat 10.40 da 
duruşmaya katılması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava özeti ve da
vetiye yerine kaim olmak üzere llanen tebliğ olunur. 4959 

Gerede Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/412 
Davacı Orhan Karaçelbi tarafından davalı Celal Küçükoba ve Hasan Arrı aley

hine açmış olduğu rücuan alacak davasının yapılan duruşması sırasında : 
Davalılardan Hasan Am'nın yapılan tebligattan adresinde bulunmadığı za

bıta marifeti ile de adresinin tesbiti mümkün olmadığından ilftnen tebligat yapıl
masına karar verildiğinden karar gereğince davalı Hasan Am'nın bu kere duruş
manın atılı bulunduğu 15/5/1984 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi ve davetiyje yerine kaim olmak 
üzere ilftnen tebliğ olunur. 4957 

Nevşehir Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/68 
Davacı Hasan Vedat Mum yakan tarafından davalılar Dursaf Cingitaş ve ar» 

kadaşları aleyhine açılan tapu iptali davasında : 
Dava konusu olup, Nevşehir Yenimahalle 1. mıntıkada kain tapunun pafta 31, 

ada 479, parsel 2 de kayıtlı gayrimenkulun tapusunun iptali Ue tashihan davacı adına 
tescili talep edildiğinden, davalı Dursaf Cingitaş'm tebligata sarih açık adresi belli 
olmadığından U&nen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Davalı Dursaf Cin
gitaş'm duruşma günü olan 4/5/1984 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması, 
davetiye yerine kaim olmak üzere İlftnen tebUğ olunur. 4956 
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Niğde Aksaray Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden : 

1979/739 
Hazine vekili Av. Emel Hamzakadı tarafından davalılar Bekir Akbaş ve ar-

kadaşlan aleyhine ikame olunan tazminat davasında : 
Davalı Hüseyin Yıldırım adına Hanen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gel

mediği anlaşıldığından gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar 
verilmiş olup, adı geçen Hüseyin Yıldırun'ın duruşmanın bırakıldığı 7/5/1984 Pazarte
si günü saat 9.30 da duruşmada bizzat veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4971 

1979/738 
Hazine vekili Av. Emel Hamzakadı tarafından davalılar Bekir Akbaş ve arka

daşları aleyhine ikame olunan tazminat davasında : 
Davalı Hüseyin Yıldırım adına ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gel

mediği anlaşıldığından gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar 
verilmiş olup, adı geçen Hüseyin Yüdınm'ın duruşmanın bırakıldığı 7/5/1984 Pazar
tesi günü saat 9.30 da duruşmada bizzat veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
gıyap karan yerine kaim olmak Üzere ilân olunur. 4970 

Fethiye Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/81 
K. No : 1984/22 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Kaman İlçesi Ebe yit Köyü nüfu

suna kayıtlı Nusrat ve Badlser'den olma, 1950, D, lu Kalip Ünal hakkında verilen 
25/3/1983 tarihli kararda 6085 SY. nın 31 del. 58/C maddesi 2790 Sa. 4500 TL. hafif 
para 15 gün hafif hapis cezası İle cezai andınlmasma, 647 Sa. 4 gereği hafif hapis 
cezasının beher günü takdiren 150 TL. dan hafif para cezasına -çevrilip temel para 
cezasının da İlavesi üe 6750 lira hafif para cezası ile cezalandınlmasına dair 1983/81 
esas, 1983/159 sayılı gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen sanığa tebUğ edilememiş 
bulunduğundan 7201 SK. nun 28-29-30 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile 
ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 
İlân olunur. 4980 

Antalya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/40. 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, Abdullah Alpasar mirasçıları Lütfiye 

Anaç vs. haklannda açılan tescil davası nedeniyle : 
2942 sayılı Yasanın 18. maddesi uyannca verilen karar gereğince davalılardan, 

Kadriye Anaç'ında hissedar olduğu, Antalya İli Merkez İlçesi Kemer Bucağı mev
kiinde bulunan tapunun 6 pafta, 377 parselde kayıtlı 41 mZlik tamamının kamulaş-
tmldığr, o nedenle mahkememizde 2942 sayılı K. nun 16. maddesine göre tescil kararı 
verilmesi İçin Mahkememize dava açılmıştır. 

Davalılardan Kadriye Anaç adına çıkanlan tebligat yapılamamış, adres teebiti 
lçjn gerekli tahkikat yaptmlmış yine sonuç alınamamıştır. Buna göre : Da vah Kad
riye Anaç'm duruşma günü olan 28/5/1984 Pazartesi günü saat 10.50 de Antalya 
Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir 
vekille temsil ettirmesi, aksi halde davanın gıyaplannda karara bağlanacağı husus
tan davetiye tebliği yerine geçmek üzere İlân olunur. 4988 
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Sivas Asliye 3. Hukuk HaMmliğindea: 

E . No : 1881/470 
K. No : 1983/447 
Davacılar Emine Deniz vs. vekilleri Av. Tahsin Tttrkay tarafından davalı Ah

met Tas aleyhine açılan tazminat davasında: 
Davacı Zeynep Karakuş İçin 100.000 TL. maddi, 50.000 T U manevi, davacı Ce

mal Karakuş için 82.366,50 TL. maddi, 50.000 TL. ' manevi, davacı Gülderen Karakuş 
İçin 21.000 TL. manevi, davacı Mustafa Karakuş için 21.000 TL. manevi, davacı Hü
seyin Karakuş için 21.000 TL. manevi, davacı Abdullah Karakuş için 21.000 TL. ma
nevi, davacı Emine Deniz için 21.000 T L manevi, davaa Ayten Karakuş için 21.000 
TL. manevi, davacı Erdoğan Karakuş için 21.000 T L . manevi k i ceman 379.365,50 TL. 
nin davalıdan tahsiline fazlaya ait talebin reddine karar verilmiş olduğundan tüm ara
malara rağmen adresi t es bit edilemeyen Ahmet Taş'a karar tenliği yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 4976 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 982/94 
K. No : 983/129 
Sanık : Erol Gözmen • Rıfat oğlu, 951 D. Arnavutköy, Bulkadir oğlu Sok. 

Üveyiz Çıkmazı 15/2 N . 
Yukarıda ismi yazılı kişi Mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile hare

ketine uyan Basın Kanununun 1/1, TCK. mın 142/1, 80, 16/1. maddeleri gereğince 
8 sene dokuz ay müd. Ağır hapis, ve bu hapis cezası Basın K. nun 16/1. maddesi 
gereğince 3119 TL. çevrilmesine karar verilmiştir. 

7201 sayılı yasanın 8 ve müteakip - maddeleri gereğince tebligat yapılması ka
bil olamamıştır. 

Bu itibarla aynı yasanın 32. maddesine göre hüküm hulasası ilanen tebliğ 
olunur. 5004 / 2 

•• 
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden •. 

E. No : 981/213 
K. No : 984/30 
Davacı S. S. Kurum Genel Müdürlüğü vekili Av. Çiğdem Demircioğlu tara

fından da vah Seyit Ali Ergin aleyhine İkame olunan rucuen alacak davası sonunda 
davalı adına, davetiye, ve gıyap resmi gazete İle adresi temin edilmediğinden ilan 
edilmiş bu kere davamn subutu 11c, 149.500 liranın davandan 17/6/1981 tarihinden 
itibaren % 5 faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, ayrıca"9.623 Ora mahkeme gideri, 
4.473 lira bakiye harç ve 11.960 lira nispi ücreti vekaletinde tahsiline, karar veril
diği, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde temyiz etmesin*, etmediği takdirde, hük
mün kesinleşeceği ilan otunuv 4950 

E. No : 970/339 
K. No : 983/180 
Davacı Hazine vekili Av. Benal Yılmazer tarafından davalı Seyfettin Tunalı 

ve Şemsettin Aykut ve 10 arkadaşı aleyhine ikame olunan Gemlik Küçükkumla 
köyü 1959 parsele yaptıkları men'i müdahale davası neticelenmiş bulunup, her iki 
davalıya daha evvel, duruşma günü ve gıyap karan Resmi Gazete İlan edildiğin
den, bu kerre davanın subutuna karar verlkliğinln Resmi Oazate'de İlân edilmesine 
karar verilip, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde temyiz etmedikleri takdirde, 
kararın kesinleşeceği ilan olunur. 4948 
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Akçadağ Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1980/114 
Davacı Musa Taş vekili Avukat Hasan Doğan tarafından davalılar Mehmet 

Koç ve Sultan Koç mirasçıları Hüseyin Taş, Hatice Avcı (Koç) Fatma Ozcan 
(Koç) Hasan Koç, Hatice Koç (Bozkuş) ve Nesim Koç aleyhlerine açmış bulunduğu 
Tapu iptali ve tescil davasında: 

Teşmil davalılardan Akçadağ Kömekavak köyünden Nesim Koç'a tebligat 
yapılamadığı gibi yapılan adres tahkikinde de adresi meçhul bulunduğundan dava 
dilekçesi ile davetiyenin ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince teşmil davalı Sultan Koç mirasçılarından Nesim Koç'a dava 
dilekçesi ve davetiyenin ilanen tebliğine, duruşma günü olan 4/6/1984 günü saat 
9.00 da duruşmaya bizzat gelip veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği tak
dirde duruşmaya gelmediği takdirde gıyap karan çıkarılacağı ilanen tebliğ olu
nur. 4953 

1980/115 
Davacı Abo Taş vekili Avukat Hasan Doğan tarafından davalılar Emiş Şa

hin, E l i f Şahin, Yeter Şahin, Kudret Şahin, Songül Şahin, Şaziye Şahin, Saniye 
Şahin, Ayten Şahin. Hatice Demir, Mehmet Koç ve Sultan Koç mirasçıları Hasan 
Koç, Nesim Koç, Hüseyin Koç, Hatice Avcı (Koç), Fatma Ozcan (Koç), ve Hatice 
Koç (Bdşkuş) aleyhlerine açmış bulunduğu tapu iptali ve tescil davasında : 

Teşmil davalılardan Akçadağ Kömekavak Köyünden Nesim Koç'a tebligat 
yapılamadığı gibi yapılan adres tahkikinde de adresi meçhul bulunduğundan dava 
dilekçesi ile davetiyenin ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince teşmil davalı Sultan Koç mirasçılarından Nesim Koç'a dava 
dilekçesi ve davetiyenin ilanen tebliğine, duruşma günü olan 4/6/1984 günü saat 
9.00 da duruşmaya bizzat gelip veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği tak
dirde duruşmaya gelmediği takdirde gıyap karan çıkartılacağı ilanen tebliğ olu
nur. 4952 

istanbul Asliye 8. Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 983/410 
1567 sayılı Kanun Hükümlerine aykın davranışta bulunmaktan sanık, Ahmet 

Remzi oğlu 1943 D. lu Osman Berkmen'in Türkiye'deki mallan üzerine ve istan
bul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/8/1983 günlü ve 983/89-90 sayılı karan ile konul
muş bulunan haczin kaldınlmasma, 22/3/1994 gün ve 963/410 - 32 sayılı kararla 
karar verilmiştir. 

C M U K . 286. Maddesi uyarınca keyfiyet ilan olunur. 5004/1 

Vezirköprü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

S a y ı : 982/4 
Samsun Vezirköprü ilçesi yeni mahalle c i l t : 11/1, sayfa : 86 kütük sıra no : 

183/48 de nüfusa kayıtlı Mehmet A l i ve Fatma'dan olma 1311 doğumlu Fidase Ka-
vaklıoğlu Vezirköprü Yeni mahallede bulunan evini yaptığı vasiyetname ile Vezir
köprü îmam Hatip Okulu derneğine bıraktığından ve Fidase Kavaklıoğlunun mi
rasçılarının adresi t üm aramalara rağmen bulunamadığından adı geçen vasiyet-
cinin mirasçılarının 1 ay içinde Mahkememize müracaat etmeleri tebligat yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 4947 
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Ceyhan 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/573 
Davacı Hazine tarafından davalılar Fikriye îbekçi ve arkadaşları aleyhine 

açılan tapu iptali, tescil, meni müdahale davasının duruşmasında: 
Davalılardan Sultan îbekçl'nin gösterilen adreslerde ve emniyetçe yepılan 

araşt ı rmalarda bulunamaması sebebiyle adına davetiye yerine geçerli olmak üzere 
ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, İşbu ilanın davetiye yerine geçerli 
olmak üzere adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 2/5/1984 günü saat 10.00'da mah
kememizde bizzat veya bir vekille temsil olunması, gelmediği takdirde gıyabında 
karar verileceği hususu 7201 sayılı kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince 
ilanen tebliğ olunur. 5111 

İstanbul 9. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1982/455 
K . No : 1983/475 
San ık : Ramazan A k taş, B. Ahmet, A. Fatma, 1952 doğumlu, Orta - Kayılar 

köyü nüfusunda kayıtlı olup, aynı yerde oturur. 
Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 14/11/1983 tarih ve 455/475 

sayılı ilamı ile TCK. nun 383, 647/4/1. Maddeleri gereğince 1 ay hapis, 1.000 lira 
ağır para cezası, hapsin 3.000 l i ra ağır para cezasına çevrilmesi cezası ile tecziye
sine, 

7201 Sayılı Yasanın 8 ve müteakip Maddeleri gereğince adı geçen sanığa teb
ligat yapılması kabil olmamıştır. 

Bu itibarla : Ayni Yasanın 32. Maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ 
olunur. 5003/1 

E. No : 1980/409 
K. No : 1983/431 
Yusuf Ziya Erdem, B. Mehmet Şevket A. Hamide, 1942 doğumlu, Kalkan-

dere - Fındıklı köyü Hane: 27 de nüfusa kayıtlı olup, İzmir - 6133 sokak No. 11/2' de 
oturur. 

Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 4/11/1983 tarih ve 409/431 
sayılı ilamı ile TCK. nun 503/1, 522, 647/4-1. Maddeleri gereğince 1 ay, 15 gün ha
pis ve 1.500 l i ra ağır para cezası, hapsin 4.500 lira ağır para cezasına çevrilmesi 
cezası ile tecziyesine, 

7201 Sayılı Yasarım 8 ve Müteakip Maddeleri gereğince adı geçen sanığa teb
ligat yapılması kabil olmamıştır. 

Bu itibarla : Aynı Yasanın 32. Maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ 
olunur. 5003 / 2 

Beykoz C. Savcılığından : 

E . N b : 1983/779 
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak 
Suç T a . : 13/9/1988 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Görele Tekgöz Köyü nüfusuna kayıtlı 

Allosman oğlu, Fatma'dan olma, 1943 doğumlu Sadullah Gül'ün tüm aramalara rağ
men işlemiş olduğu suçun TCK. nun 565/1. ve 2370 sayılı Kanunun Ek 1. mad. gere
ğince 1.650 TL. para cezası ile tebliğ edilemediğinden 2701. sayılı Tebligat Kanununun 
İlgili maddesi uyarınca lesmî Gazete'de İlanın tebliği müteakip 10 gün içersinde mü
racaat etmediği taktirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 4997 
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Kırklareli Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/716 
Safiye Kovaç ve Süleyman Yolbaş vekilleri tarafından davalılar Mehmet A k 

deniz, Ömer Köken, Şaban Batu, Ayşe Batu, Recep Batu, Mustafa Batu, Aliye BatU 
ve Hasan Yoldaş aleyhlerine Mahkememizde görülen tapu iptall-tescil-men'i müdahale 
davasında; 

Davalılardan Ayşe, Recep, Mustafa ve Aliye Batu'nun adresleri meçhul olup, 
davetiyeleri de Resmi Gazete ile tebliğ edilmiş olup, yine kendilerine ilân yolu ile 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla, 23/3/1984 tarihli duruşmaya gelme
diklerinden dolayı bu kez duruşmanın bırakıldığı 22/5/1984 günü saat 10.00 da mah-
kememizdeki duruşmada hazır bulunmaları, aksi takdirde duruşmaya gıyaplarında 
devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4962 
t*" 

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas No : 1079/98 
Karar No : 1983/135 
Hırsızlık suçundan sanık Ordu i l i Kuylu köyü nüfusuna kayıtlı, Ulubey ilçesi 

Belenyurt köyünde mukim, Abdulkadir oğlu. Nazife'den olma, 1955 doğumlu Nihat 
Felek hakkında Mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonunda, sanı
ğın müsnet suçtan dolayı TCK. nun 493/2, 522, 59/2, 40 ve 525. maddeleri gereğince 
neticeten bir yıl üç ay süre ile hapsine ve mahkumiyetine muadil bir müddetle ge
nel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına 1/9/1983 gün ve 1979/98 esas, 
1983/135 sayılı kararla hüküm verilmiş ve gıyabi hüküm bugüne kadar yapılan 
araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle; 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince yuka
rıda mahiyeti belirtilen kararın Resmi Gazetede ilanına, neşir tarihinden itibaren 
15 gün içinde karar ın kesinleşmiş sayılacağı Hanen tebliğ olunur. 

4982 

Bornova Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 3/1/1984 tarihli ve 1984/2 esas 
1984/3 karan ile T. C. K. nun 572/1, 647 S. K. 4/1, 2788 S. K. Maddeleri gereğince 
neticeten 9.000 l i ra hafif para cezasına mahkûm edilen aslen Saruhanh, Saruhanlı 
mah. nüfusuna kayıtlı Hilmi oğlu, 1956 D. lu Hasan Balak'a gıyabi hüküm tebliğ 
edilememiş olduğundan 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince ilanen 
tebliğine ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasına asılmasına ilanın neşir tari
hinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 

5007 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 26/12/1983 tarih ve 
1983/1210 esas 1983/1095 karan ile T. C. K. nun 565/1. 2790 S. K. 647 S. K. 4/1. 2788 
S. K. 72. Maddeleri gereğince neticeten 3.000 l i ra hafif para cezasına mahkum 
edilen aslen Gaziantep Oğuzeli Y. Güneyse köyü nüfusuna kayıtlı Mamir oğlu, 
1949 D. lu İbrahim Kurt 'a gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı 
tebligat K. nun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğine ilanın bir suretinin mahkeme 
ilan tahtasına asılmasına ilanın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 5006 
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Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/120 
Davacı s. S. K. Genel Müdürlüğü vekili Av. Turgut Koyuncu tarafından davalı 

İzzettin Eğilmez ve ark. aleyhine açılan Rücuan Tazminat davasının yapılan açık 
yargılaması sırasında: 

İstanbul/Beyoğlu Cihangir Man. Sıra Selviler Cad No. 113 de ikame eden da
valılardan İbrahim Atmaca'mn Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/120 
esasında kayıtlı duruşması 7/5/1984 gününe bırakılan davayı icabet etmesi veya 
kendisine bir vekille temsil ettirmesi gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 4965 

e 
Ceyhan 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/180 
Davacı Hazine tarafından davalılar Mehmet Erizgi (Çapat) mirasçıları Fatma 

Capat ve ark. aleyhine açılan tapu iptali, tescil, meni müdahale davasının duruş
masında : 

Davalılardan Eşe ve Gülüstan Çapat (Erizgi )'nln gösterilen adreslerde ve em
niyetçe yapılan araştırmalarda bulunamaması sebebyle adına davetiye yerine geçerli 
olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden işbu ilânın davetiye 
yerme geçerli olmak üzere adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 23/5/1984 günü 
saat 10.00 da mahkmemizde bizzat veya bir vkille temsil olunması, gelmediği tak
dirde adına gıyap davetiyesi tebliğ edileceği ve gıyabında karar verileceği hususu 
7201 Bayın Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince İlânen tebliğ olunur. 

4964 

Safranbolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/233 
Davacı Zonguldak İÜ, Safranbolu İlçesi, Müftü Pınarı No. 40 da mukim Yıldız 

Çolpan vekiU tarafından Mahkememizde açılan gaipliğin tesbiti davasının yapılan 
açık duruşması sırasında; 1978 yılı Şubat ayı içinden bu güne kadar kendisinden bir 
haber alınamadığı, ne olduğu meçhul bulunduğu bildirilen İsmail İle Hıfziye'den olma 
2/7/1937 doğumlu Zonguldak İli, Eflani ilçesi, Geliçek köyü 81 hanede nüfusa kayıtlı 
davacının kızkardeşi Hikmet Yiğit'in gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden : 

Türk Medeni Kanununun 32/2. maddesi uyarınca bu kişi hakkında bilgi sahibi 
olanların, işbu ilâmndan ve ilân tarihinden itibaren bir yıl içinde bilgilerini bildir
mek üzere mahkememizin 1983/233 esas sayılı dosyasına başvurmaları İlân olunur. 

4961 

Eflani Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/73 
Davacı Mehmet Aktin vekili dava muakibl Eyüp özdemir tarafından davalılar 

Hüseyin Aktar ve Bekir Aktar aleyhine ikame olunan ecrlmisli davasının mahke
memizde yapılan açık yargılaması sırasında; 

Davalı Bekir Aktar adına çıkartılan tüm tebligatlar adresinde olmadığından 
bahisle blla tebliğ İade olunmuş ve tüm aramalara rağmen de davalı Bekir Aktar'm 
tebligata sarih adresi tesblt edilemediğinden mahkememizce davalıya ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiştir. İşbu dava dosyasının duruşmasının 24/5/1984 günü 
saat 10.20 ye bırakılmış olduğu İlgiliye İlânen tebliğ olunur. 4958 
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inebolu Tereke Hakimliğinden: 

Dosya No : 1883/8 Tereke 
Davacı K . R tarafından Müteveffa Fatma Küçüker vasiyetnamesinin tasfiyesi 

sırasında resen yapılan duruşma sonunda: 
Vasiyetçi inebolu Gemiciler K. den Mehmet ve Ayişe kızı 1329 do. Fatma 

Küçüker tarafından inebolu Noterliğinde düzenlenen 2241 sayı ve 22 Haziran 1981 
tarihinde Düzenleme şeklindeki vasiyetnamede : 

Kastamonu Vilayeti inebolu Kazası Gemiciler köyü hudutları dahilinde ine
bolu Tapu sicilinin Temmuz 301 D. cilt (evrenye 2 Def.) sahlfe 1 ve sıra numarası 
1 de yukarı tarlada nam mevkiinde ve hudutları itibariyle Yazıcıoğlu Mehmet ve 
Kurumolla ve Tarik ve Anaforoğlu Mehmet (2) dönümlük tanla vasfında ölü mu
risim babam Anaforoğlu Mehmet'den 'bana düşen hak ve hissemi ve yine bu tarla için
de bulunan ahşap evden bana düşecek hak ve hissemi ölümümden sonra hüküm doğur
mak üzere kızım 1/12/1949 do. İnebolu A. Hatıpbağı Mah, İkamet eden Yüksel Salih 
Vatandaş'a vasiyet ettim şeklinde sözünü bitirdiği Vasiyetnameyi mirasçılardan ad
resi tespit edilemeyen İnebolu Ayvat k. den Hasan ve Fatma oğ, Recep Küçüker'in 
annesi tarafından düzenlenen bu tarih ve numaralı vasiyetnameyi kabul edip etmiye-
ceğl hususunda kendisine Resmi Gazete ile ilân yapılmasına karar verildiğinden miras
çının 6/7/1984 günü saat 9.00 da İnebolu Tereke HaJclmllğinde hazır bulunması hazır 
bulunmadığı takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağı tebliğ olunur. 

5003 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : 

1983/4093 
Davacı Banker Ahmet Aksu adına 7 No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığı tara

fından Davalı Odak Pazarlama A. Ş. ve Mehmet Erken aleyhine Mahkememize 
açmış olduğu 700.000,— TL. alacak davasının yapılan açık duruşması ve verilen ara 
kararı gereğince; 

Davalılardan Mehmet Erken adına yapılan tebligatların iade edildiği adre
sinde bulunmadığı. Yapılan Cumhuriyet Savcılığı kanaliyle adres tahkikinden de 
adresinin bulunamadığı anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Karar gereğince-Duruşma 4/5/1984 günü saat 10.00 a ertelenmiştir. 
Duruşma gününde Mahkememizde bulunmanız veya bir vekille temsil edil

meniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde H . U . M. K. nun 509 ve 510. maddeleri 
gereğince ayrıca gıyap kararı tebliğ olunmadan yargılamanın gıyabınızda devam 
edileceği ve karar verilebileceği, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 4939 

Zile Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan: 

E. No : 1982/619 
K. No : 1983/414 
Davacı Sakiler Mah. den Birsel Çakırgöz tarafından davalılar Mehmet Ça-

kırgöz ve arkadaşları aleyhlerine açılan izalei şüyuu davası sonunda 
Tapunun Zile 5/4/1985 tarih ve 7 sıra numarasında kayıtlı Allkadı Mahalle

sinde, kain ik i kath 192 M 2 alanlı bahçeli evin 3 Mayıs 1984 Perşembe günü Zile 
Belediye Sarayı ihale Salonunda saat 14.00 de açık artırma suretiyle satışı yapı
lacağından davalılardan Mehmet Çakıröz'ün satışa bizzat veya bir vekille katıl
ması, aksi halde satışın yokluğunda icra olunacağının ve bedelin bankaya adına 
bloke edileceği ilan olunur. 4846 



Sayfa : 42 RESMİ GAZETE 7 Nisan 1984 — Sayı : 18366 

Solu S u n Ceza Hakunhğlnden * 

E . Nx>: 1983/406 
K . N o : 1984/1217 
Müşteki : Bolu S. S. K . jSube Müd. 
Sanık : Alaetün özçellk; Menduh ile Nezaket'den 1947 doğumlu Bitlis İli Müs-

takbaiba Mahallesinde nüfusa kayıth olup, Ankara Maltepe Gazhnustafa Kemal Bul
varı 92/4 de oturur, 

Suç : 806 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç T a : 4/6/1982 
606 sayılı Kanuna muhalefetten yukarıda açık kimliği yazıh sanık hakkında 

mahkememizde dosya üzerinde yapuan tetkikat sonunda, sanığın sabit suçu sebebiyle 
606 sayılı Kanunun 140/A, T.CJC nun 119. maddeleri uyarınca neticeten 1.500 lira 
ağır para cezası ile cezalandırılmasına gıyabında İtirazı kabü olmak üzere karar ve
rilip, sanığın uzun aramalara rağmen tebliği yarar adresi teabit edilemediğinden hü
küm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri 
uyarınca Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, kararın bir nüshasının mahkeme divanha
nesine asılmasına, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

Keyfiyet İlanen tebliğ olunur. 4998 

Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Kadınhanı ilçesinin Başkuyu 
köyü H , 35, C. 037/02, sayfa 63 de kayıtlı olup Konya i l i Haakaymak Man. si Klp-
ri t l i camii yanı No. 23 de ikamet eden Veli ve Fatma'dan olma 1942 doğumlu 
Mehmet Tutal hakkında Mahkememizden verilen 21/12/1983 tarih ve 1983/1443 -
1463 saydı kararı ile TCK. 565/1 2248 Sk TCK. 119, 647 Sk. 4/1, TCK. 565/2 nci 
maddeleri gereğince 1950 l i ra hafif para cezası ve sanığın ehliyetinin 3 gün müd
detle geri alınmasına karar verilmiştir. 

Sanık gösterilen adreste bulunamadığı ve uzun zamandan beri bütün yazış
malara rağmen bulunamadığı, adresi bu nedenle meçhul kalmış olmakla, gıyabi 
hükmün sanığa tebliğ edilemediğinden tebligat K. nun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince Resmi Gazete İle ilanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra 
gıyabi hükmün tebliğ yapılmış sayılmasına, bu müddet içerisinde tarih ve numa
rası yazılı dava dosyasına itiraz haklarım kullanmadıkları takdirde hükmün kesinleş
miş sayılacağına karar verildiğinden ilanen tebliğ olunur. 4981 

m 
Bursa 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Dosya No : 1983/340 
23/2/1983 Tarihinde Hizmet Sebebiyle Emniyete suistimal suçundan Sanık 

İzmir Kemalpaşa ilçesi Ören köyü nüfusunda kayıth olup aynı yerde oturur A l i 
Mesut oğlu. Sevlm'den olma 1955 Dğ. lu Sabit Alca hakkında yapılan yargılama 
sonunda : Yargı yerimizden verilen 14/6/1983 gün ve 1983/340 Esas, 1983/843 sayılı 
karar sanığın yokluğunda verilmiştir. 

Bütün aramalara rağmen sanığa karar bildirilememiştir. 
Bu nedenle : 
TCK : 503/ilk, 2248 SYK. TCK : 522/1, maddeleri gereğince 4 ay 15 gün hapis 

ve 2250 Li ra Ağır Para cezasına hüküm giymiştir. 
İşbu bahsi geçen İlamın ilan tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edil

mediği takdirde kesinleşeceği hususu bildirim yerine geçerli olmak üzere ilan 
olunur. 4983 
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Şarköy Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1984/5 
(Davacı A l i Çetin tarafından Davalılar Ayşe Çetin, Seval Şenol, Anuş Taşkın, 

Ahmet Kızılay, A l i Kızılay, Ayşe Kızılay, Nesli Kızılay, Hatice Akar ve Ayşe Kızı
lay Aleyhlerine açılan izalei şuyu davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara 
karar uya r ınca : 

Şarköy Tapu sicilinin Cumhuriyet mahallesi Kiremithane mevkiinde ada 60, 
Parsel 23, Şarköy Cumhuriyet mahallesi Mürefte yolu mevkiinde ada 9, parsel 33, 
Şarköy Cumhuriyet mahallesi mürefte yolu mevkiinde tapunun ada 9, parsel 59 da 
kayıtlı üç parça taşınmazın ortaklığın giderilmesi davasında. Davalılardan Hatice 
Akar'ın adresinin meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına tensiben karar 
verilmiş ve duruşma 28/5/1984 günü saat 9,30'a bırakılmıştır; Adı geçen davalının 
mezkur gün ve saatte mahkeme salonunda hazır bulunmadığı ve gelmediği tak
dirde H . U. M . K. nun 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabında karar verileceği 
davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 4945 

Alaca Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1980/342 
Davacı Mustafa Yılmaz tarafından davalılar Ziya Yılmaz vesaire aleyhine 

ikame ettiği tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması 
sırasında verilen ara kararı gereğince davalılardan Lütfiye Yılmaz Ue Züleyha Yıl-
maz'a adreslerinin meçhul olması nedeniyle duruşma gününü bildirir davetiye ve 
dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ve Resmi Gazete yolu İle ilanen tebliğine karar 
verildiğinden, 

Adı geçen davalılar Alaca Küre Köyünden Lütfiye Yılmaz ile Züleyha Yü-
maz'ın Mahkememizde yapılacak olan 4/6/1984 günü saat 9.00 daki duruşmada hazır 
bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde ilanen gıyap 
kararı tebliğ olunacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

4955 

Kulp Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1981/13 
K . No : 1983/53 
Menfi mukavemet, efrada suimuamele suçundan sanık Taşköprü Gündoğdu 

Köyü nüfusunda kayıtlı Hüseyin oğlu 1956 doğumlu Çetin Ünal'a Mahkememizin 
22/12A983 tarih ve 1981/13 esas, 1983/53 sayılı karariyle TOK. mm 246, 59, 647 SK. 
nun 4. maddeleri gereğince 1.800 lira ağır para cezası Ue cezalandırılmış olduğu, sa
nığın bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebligat İcrasına, ilânın yapıldığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, masrafın sanıktan alınacağı Uan 
olunur. 4994 

Eskişehir 2. ıSıttiı Hukuk Hâkimliğinden : 

E . N o : 1083/1174 
K . N o : 1984/275 
Mahkememizin 28/3/1984 tarih ve 1983/1174-1984/275 sayılı kararı Ue M i 

halıççık Akköprü Köyü Hane 27 de nüfusa kayıtlı Emine Ersoy'un hükümlü Ozcan 
Avcrya vasi tayin olunduğu ilan olunur. 4995 
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Konya İs Mahkemesi Hakimliğinden : 

1983/512 
Davacı Belediye Başkanlığı tarafından Konya'nın P i r i Reis Mahallesi 20 Tem

muz Sok. No. 20 Karaman/Konya adresinde ikamet eden Yakup Taş aleyhine açı
lan 41.664 TL. nin tahsili davasının duruşması şurasında; 

Davalıya daha önce dava dilekçesi Hanen tebliğ edilmiş ve davalı 20/3/1984 
tarihli duruşmaya ilanen dilekçe tebliğine rağmen gelmediğinden ilânen gıyap ka
rarı tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Yakup Taş'ın duruşmanın bırakıldığı 7/6/1984 günü saat 9.00 da Mah
kememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruş
maya gelmediği takdirde mahkemenin gıyabında icrasına karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 4943 

Dosya No : 1983/525 
Davacı Belediye Başkanlığı tarafından davalının Konya'nın 4 nolu gecekondu 

önleme bölgesi bin konut civan Dilek Yapı Kooperatifi 3/1 D : 6 Konya adresinde 
ikamet eden Atıf Selbest aleyhine açılan 33.600 TL. nin tahsili hakkındaki alacak 
davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında; 

Davalının adresi daha önce tesbit edilememiş ve Resmi Gazete ile Hanen 
dilekçe tebliğine karar verilmiş ve duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının ila
nen Resmi Gazete ile tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Atıf Selbest'in duruşmanın bırakıldığı 7/6/1984 günü saat 9.00 da 
Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi duruş
maya gelmediği takdirde muhakemenin gıyabında icrasına karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 4942 

Dosya N o : 1983/518 
Davacı Belediye Başkanlığı tarafından davalı Konya'nın Uluırmak Cad. Tav

şan Sok. No. 18 de ikamet eden Hüseyin Akkoca aleyhine acılan 89.040 T L nin 
tahsili hakkındaki alacak davasının Mahkememizde yapılan acık duruşması Bira
sında; 

Davalıya daha önce dava dilekçesi Resmi Gazete ile tebliğ edilmiş ve 
20/3/1984 tarihli duruşmaya ilanen dilekçe tebliğine rağmen duruşmaya gelmedi
ğinden İlanen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Hüseyin Akkoca'nın duruşmanın, bırakıldığı 7/6/1984 günü saat 9.00 da 
Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruş
maya gelmediği takdirde muhakemenin gıyabında icrasına karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 4941 

1983/477 
Davacı Belediye Başkanlığı tarafından Konya'nın Aydoğdu Geçit Mah. Par

sel Sok. No. 4 adresinde ikamet eden davalı A l i Cimlüer aleyhine açılan 137.445 
T L nin tahsili hakkındaki alacak davasının Mahkememizde yapılmakta olan duruş
ması sırasında; 

Davalının adresi tesbit edilemediğinden Resmi Gazete ile dilekçe tebliğ edil
miş ve davalı buna rağmen duruşmaya gelmediğinden Resmi Gazete ile ilanen 
gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı A l i Cimlıler'in duruşmanm bırakıldığı 7/6/1984 tarih saat 9.00 da Mah
kememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi duruşmaya 
gelmediği takdirde muhakemenin gıyabında icrasına karar verileceği ilanen teb
liğ olunur. 4940 
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Konya Is Mahkemesi Hakimliğinden : 

Davacı Belediye Başkanlığı tarafından davalı Konya'nın Hoca Cihan Man 
Zümrüt Sok. No- 9 da ikamet eden Erdoğan Kan aleyhine açılan 8.400 TL. nin 
tahsili hakkındaki alacak davasının Mahkemememizde yapılan açık duruşması 
sırasında; 

Davalının adresi Resmi Gazete ile tebliğ edilmiş ve duruşmaya Resmi Gazete 
ile ilanen dilekçe tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinden ilanen gıyap karan 
tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Erdoğan Kan m duruşmanın bırakıldığı 7/6/1984 günü saat 9.00 da 
Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruş
maya gelmediği takdirde muhakemenin gıyabında İcrasına karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 4944 

Adıyaman Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1961/297 
Davacı Ray Sigorta vekili A v . Celal Kızılkaya ile davalılar Hüseyin Ongül ve 

Türkiye Genel Sigorta A. Ş. aralanndaki Alacak davasının yapılan duruşması sı
rasında; 

Davalı Hüseyin Ongül'ün adresinin tesbit edilememesi sebebiyle adına da
vetiye i lan yolu ile tebliğ edilmiş duruşmaya gelmediğinden kendisine gıyap ka
rarının çıkartılmasına karar verilmiştir. 

Davalının duruşma günü bulunan 9/5/1964 günü saat 09.10 da Mahkeme
mizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediğinde 
duruşmanın gıyabında yürütüleceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere Ha
nen tebliğ olunur. 4949 

Kayseri 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1983/844 
K . No : 1983/861 
4/10/1983 tarihinde 1402 sayılı yasaya aykırı davranmak suçundan sanıklar 

Adnan Duygu ve arkadaştan haklarında açılan kamu davasının mahkememizde yapı
lan duruşmlan sonunda; sanıklar hakkındaki kamu davası mahkememizin 26/11/1983 
tarih ve 1983/844 Esas ve 1983/861 karan Ue görevaizUk karan verilmiş olup Bank
lardan A l i oğ. 1966 D. lu Kayseri Yahyalı İlçesi nüfusuna kayıth, Adnan Duygu, Şükrü 
Oğlu 1964 D lu Nevşehir, Kozaklı İlçesi Karayanlak Köyü nüfûsuna kayıth Hasan Ka
racan Ue Osman Oğlu 1961. D. lu Kayseri Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi nüfusun
da kayıth Mustafa Kaya'ya bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğu anla
tılmakla, 

t ş bu görevsizlik hükmünün 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 vs 29 madde
leri gereğince ilanen tebliğine, karar verilmiş olup hükmün sanıklara Resmi Gazete
de ilanen tebliğine; 

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 
ilânın U r suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına ilâna havi Resmi Oazete'nin 
C. Savtalıüından istenmesine, mahkeme masrafları Ue ilân giderlerinin sanıklardan 
tahsU edileceği ilânen tebliğ olunur. 4991 
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Erzurum 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Matutemesladen: 

E . N o : 1983/102 
K No : 1983A250 
Suç : Yoklama kaçağı 
San ık : S. Mehmet Gani, Adil oğlu. 1960 doğumlu Kastamonu/Devrakanl İlçesi 

Yayla Köyü nüfusuna kayıtlı Isttantoul/Fatüı Seyit Ömer Mah. Bmrullah Efendi Sok. 
No 44/6 (39/5) de mukim. 

Karar özeti : Sanık S. Mehmet Gani hakkında 9. Kor. K. lığı As. Mahkemesince 
12/9/1983 gün ve 1983/102-1250 esas karar sayılı İlamı İle As. C. K nunun 63/1-A 
2248 sayılı Kanunla değişik 647 sayılı Kanunun 4/1 maddesi gereğince neti çeten on-
iklbin T L ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir. 

Yukarda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm sanığın kendisi ve konutunun 
bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. 29. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın sa
nığa ilanen tebliği, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden 15 gün sonra 
tebUgatın yapılmış sayılması İlanen tebliğ olunur. 5228 /1-1 

E. No : 1983/2176 
K No : 1983/2190 
S u ç : Firar 
San ık : Ceylan Tahta 
Şükrü oğlu 1964 T>. lu Eskişehir Çifteler Kadıköy Köyü nüfusuna kayıtlı Eski

şehir Erenköy Mahallesi Başak Sok. No. 26 da mukim Halen Ardahan 26. P. A . 2. Tb. 
6. B l . de görevli olup halen firarda. 

Karar özet i : Sanık Ceylan Tahta hakkında Erzurum 9. Kolordu Askeri Mah
kemesince 28/12/1983 gün ve 1983/2176-2190 esas karar sayılı ilamı ile As. C. K . nunun 
66/1-A maddesinin 2 defa tatbiki ve T .C .K nunun 69/2 ncl maddesinin 2 defa tatbiki İle 
neti cet en 10 ay hapis cezası ile mahkumiyetine yeni baştan asker edilmesine 20/9/1982 
8/12/1983 tarihleri arasındaki firar suçu Ue üglU 9. Kor. As. Mahkemesinin yetkisiz
liğine karar verilmiştir. 

Yukarda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm sanığın kendisi ve konutu-
tunun bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın 
sanığa ilanen tebliği, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca İlan tarihinden 15 gün son
ra tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur. 5227/1-1 

Durağan Tapulama Hakimliğinden : 

1977/71 
Davacı Durağan Orman İdaresi İle davalılar Hakkı Bulut ve dokuz arkadaşı 

arasındaki komisyon kararının iptali davasmda: 
Davalılardan Durağan Yukarıkaracaören Köyünden Aflk Bulut'un bildirilen 

adresine çıkartılan tebligat tanınmadığından bahisle tebUğsiz İade edilmiş, zabıtaya 
yaptırılan araştırmada da adresi saptanamadığından, adı geçene duyuru yoluyla teb
ligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Adı geçenin davaya karşı diyeceklerini ve kanıtlarını bildirmek üzere 29/6/1984 
günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması davetiye yetine geçerli olmak 
Uezere İlanen tebliğ olunur. 4386 
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2 ncl Tümen (Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 

E . No : 1983/222 
K . No : 1983/481 
Karar tarihi: 18/3/1983 
Mukavemet suçundan sanık Hüseyin oğlu, Müzeyyen'den olma, 1957 J>. lu İzmir 

i l i Selçuk ilçesi nüfusuna kayıtlı ve mukim. Coşkun Erkal hakkında yapılan yargıla
ma sonunda As. C. K. nun 90/1, T.C.K. r_un 59. maddeleri uyarınca İki ay onbeş gün 
müddetle hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, hüküm sanığa tebliğ 
edilemediğinden Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen teb
liğine karar verildiğinden, 

Yukarıdaki hüküm fıkrası, kimliği yazılı sanığa ilanen tebliği ve ilân tarihin
den 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 5224 / 1-1 

E. N o : 1983/85 
K . No : 1983/230 
Karar tarihi : 7/3/1983 
Bakaya suçundan sanık İbrahim oğlu Yeterden olma 1960 doğumlu Kars il i 

Kağızman ilçesi Yankıpmar köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim Kasım Şen hakkında 
yapılan yargılama sonunda As. C. K. nun 63/1-A T.C.K. nun 59. maddeleri uyarınca 
Uç ay on gün müddetle hapis cezası ile tecziyesine ve 647 sayılı Kanunun 4. maddesi 
gereğince işbu hürriyeti 'bağlayıcı ceza beher günü yüz Türk lirası hesabıyla on bin 
Türk lirası ağır para cezasına çevrilmiş olup hüküm sanığa tebliğ edilemediğinden 
Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar veril
diğinden, 

Yukarda hüküm fıkrası, kimliği yazılı sanığa ilanen tebliği ve ilân tarihinden 
15 gün sonra tebliğ edilmiş, sayılacağı ilân olunur. 5223 / 1-1 

Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Hakimliğinden: 
E R Z U R U M 

Evrak N o : 1982/553 
Esas No : 1982/98 
Karar No : 1983/132 
SANIKLAıR : 
1 — Menef Tümkaya, Mustafa oğlu, Nazire'den olma, 1961 D. lu İskenderun 

Çay Mahallesi nüf. kay. olup aynı yer Dumhıpmar Mahallesinde oturur. 
2 — Mehmet Keleş, Hasan oğlu 1960 D. lu, Ayşe'den olma, Malatya İli Darende 

İlçesi Karıncalı Köyü nüf. kay. olup halen Ankara Saraçoğlu Evleri Namık Kemal Ma
hallesi 3. Cad. 16 nolu evde oturur. 

Suç : Memurun kayıtsızlığı ve tedbirsizliği neticesi firara sebebiyet. 
Suç tarihi: 21/6/1982 
HÜKÜM F I K R A S I : 
1 — Sanık Mehmet Keleş'in memuriyet görevini ihmal sonucu tutuklunun kaç

masına sebebiyet vermek suçundan beraetlne, 
2 — Sanık Menef Tümkaya'mn müebbed ağır hapis cezasına mahkum tutuklu 

Enver Tcfksoy'un kaçmasına sebebiyet verdiğinden eylemine uyan T. C. K. nun 303/2. 
madde ve fıkrası uyarınca bir sene hapis cezası ile cezalandırılmasına, Uç ay hidamatı 
ammeden memnuiyetine dair verilen karar sanıklara tebliğ edilemediğinden Tebligat 
Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, 

Kararın ilân tarihinden İtibaren onbeş gün İçinde temyiz edilmediği takdirde 
kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 5230 /1-1 
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Bursa Asliye S. Hukuk Hakimliğinden: 

1980/524 
Davacı Hasan Geçer taralından M. Nuri Çakıcı aleyhine açılan muar azanın 

meni davasında: 
Bursa Beşevler Köyünde ve «Dljkstrasat 14-A Almelo adresinde iken oradan ay

rılmakla adresi meçhulde kalan davalı M. Nuri Çakıcı duruşma günü olan 24/4A984 
tarihinde saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması veya kendini bir vekille tem
sil ettirmesi gerekmelctedir. Aksi takdirde yokluğunda duruşma sürdürüleceği ve gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere llanen tebliğ olunur. 5212 / 1-1 

Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

E . N o : 1981/481 
K . No : 1981/204 
G J L S . Bakaya kalmak suçundan sanık Ramazan oğlu 1958 doğumlu, Adana il i 

Abdioğlu Köyü nüfusuna kayıtlı 5. Top. Gr. Kh . B l . den terhis 11 er Mustafa Geylani 
hakkında As. C. K. nun 63/1-A maddesi, T C . K . nun 59. maddesi ve 647 sayılı Kanu
nun 2248 sayılı Kanunla değişik 4. maddesi gereğince 500 Ura ağır para cezası ile 
cezalandırılmasına ve sanıktan bir defada tahsiline karar verilmiş olup, sanık tüm 
aramalara rağmen bulunamadığından llanen tebliğ olunur. 5226 /1-1 

s 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ankara Levazım Amirliği 4. Nolu Sat A l . Kom. Başkanlığından: 

2490 Sayılı Kanunun 51 nci maddesine göre Müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltme suretiyle Görele/GÎRESUN Seferberlik ve Askerlik Ünitesi inşaatı yaptı
racaktır. Keşif bedeli 19.891.436.— TL. olup, geçici teminatı 597.000.— TL. dır. İha
lesi 25/4/1984 günü saat 15.00'de komisyonda yapılacaktır. 

Keşif ve Şartnamesi hergün Komisyonda ve İzmir, İstanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplilerin en geç 17/4/1984 günü saat 18.00'e kadar M.S.B. lığı 
Ankara İnşaat Emlak Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları 
şarttır. 4661 / l - l 

' m • 

Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden: 

1 — Müdürlüğümüz 1983 yılı istihsali 400 Ton Bolal buğday, 200 ton Ankara 
Buğdayı 100 Ton Gerek Buğdayı 24/4/1984 tarihinde saat 14.00'de İşletme idare bi
nasında alım satım komisyonu marifetiyle açık art ırma suretiyle 100 er tonluk par
tiler halinde satılacaktır. 

2 — Satılacak buğdayların muhammen bedeli 42 TL/kg olup 100 er tonluk 
partilerin geçici teminatı 126.000 TL. toplam geçici teminat miktarı ise 882.000 T L 
dir. 

3 — İsteyen bütün partilere girebileceği gibi tek partiyede girebilir. 
4 — Bu işe ait şartname Tarım işletmeleri genel müdürlüğünde, Polath irti

bat büromuzda ve müdürlüğümüzde görülebilir. 
5 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
6 — Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 5232 / l - l 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Eskişehir Malana Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Eskişehir Makina Fabrikası sahasında 
bulunan yaklaşık 50 Ton Bronz - Pirinç torna talaşı ergitilecek ve 10 kg. lık külçeler 
halinde dökülmesi işi için İhale yapılacaktır. 

2 — İhale 24/4/1984 Sah günü saat 15.00 de Eskişehir Makina Fabrikası Ofis 
binasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İhaleye katılmak isteyenler hazırlanan idari ve teknik şartnameyi İş gün
lerinde ve çalışma saatlerinde Eskişehir Makina Fabrikası Ticaret Servisinden be
delsiz temin edebilirler. 

İğin geçici teminatı : 200.000,— TL. 
4 — Teklifleri en geç 24/4/1984 Salı günü saat 15.00 e kadar Fabrikamız Mu

haberat Servisine vermiş olacaklardır. 
Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
5 — Şirketimiz 2886 saydı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya ta

mamen yapıp yapmamakta veya sözkonusu işi dilediğine yaptırmakta serbesttir. 
5234 / 1-1 

m 
TEK S. S. Ege Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğün'den : 

1 — Müessesemize ait 'çift dingilli ağır vasıta bir araç üzerine, şartnamesi 
uygun olarak, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, 5 Ton kaldırma kapasiteli 
Vinç ve Bom tertibatı yaptırılacaktır. 

2 — Bu işle ilgili şartnameler, TEK S. S. EGE ELEKTRİK DAĞITIM MÜES
SESE MÜDÜRLÜĞÜ, Sanayi Caddesi (Eski Bornova yolu) No: 47 Zemin kattaki, 
Makina-lkmal Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 23/4/1984 günü saat 15.30'a kadar, zarf üzerine teklifler 
ve 84-1-MAK rumuzu yazılı olarak, 2'inci maddede belirtilen adres Kat 3'teki, Mu
haberat servisine verilmiş olacaktır. 

4 — Posta da vaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 

5187 / 1-1 

İzmit Selüloz ve Kağıt Sanayii Müessesesinden: 

20 TON PLASTİK TUTKAL, S A T I N A L I N A C A K T I R 
Müessesemizin 1984 yılı ihtiyacı olarak 20 ton plastik tutkal satın alınacaktır. 
Teklifler idari alım ve teknik şartnamesi esaslarında % 3 geçici teminatla bir

likte 27/4/1984 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemizde bulundurulacaktır. Verilecek 
teklifler 1/6/1984 tarihine kadar opsiyonlu olacaktır. 

Pastada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Konu ile İlgili şartname istanbul, İzmir Ankara'da Alım Satım Müdürlüklerimiz

den ve İzmit'te Müessesemizden temin edilebilir. 
Müessesemiz 2886 sayüı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi bölmekte İstediğine ver

mekte veya ihaleden vazgeçmekte serbesttir. 5072 /1-1 

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğü'nden: 

1 — Müessesemizce 25.000 Metre Vizotin (Fitil Pamuğu) Satın Alınacaktır. 
2 — Kapalı Teklif Mektupları 10 Nisan 1984 Saat 17.00'ye kadar Müessese

mizde bulundurulacaktır. 
3 — Müessesemiz Vizotini (Fitil Pamuğunu) Alıp Almamakta veya Dilediğin

den Almakta Serbesttir. 5089 / l - l 
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Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Aiım-Satım ve ihale Komis
yonu Başkanlığından: 

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

2 — İhale 19/4/1984 günü saat 14.30'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 Mü-
dürlüğü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecik
meler dikkate alınmaz. 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte 
tamamen serbesttir. 

SATIN A L I N A C A K MALZEMENİN : 

Cinsi Miktarı 

6, 3/04 K V 1000 K V A lık Trafo 2 Adet 
35/6,3 K V 3000 K V A lık Trafo l Adet 

5068 /1-1 

• 
Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğünden: 

1 — Aşağıda adları, keşif bedelleri, geçici teminatları, yeterlilik belgesi alın
ması için son müracaat tarihleri ile ihale tarihleri günü ve saati yazılı işler ihale 
komisyonu marifetiyle 2386 Sayılı ve değişik 2990 sayılı Yasa hükümlerine göre 
kapalı zarf teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerin ihaleleri Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü Salonunda is
mi karşısında gösterilen tarih gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler ile özel idari Şartname mesai sa
atleri dahilinde ilgili Başmüdürlük inşaat bürosunda görülebilir. 

4 — Yeterlik belgesi almak için; isteklilerin söz konusu işin karşısında ya
zılı (son müracaat tarihinde mesai saati sonuna kadar aşağıda yazılı) belgeleri ek
siksiz olarak ekli bir dilkeçe ile Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğüne mürcaat 
etmeleri gerekir. 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından al ınmış ve süresi dolmamış (C) gru
bu müteahhitlik karnesi aslı veya noterden tasdikli sureti, 

b) Son üç yıl içinde bu işlerin enaz keşif tutarı kadar yaptıklarına dair iş 
bitirme belgesi, 

c) Şartnamede yazılı yapı araçları bildirisi, 
d) Mal i durum Bildirisi Serbest mevduat ile kullanılmamış nakit kredileri 

toplamı işin keşif bedelinin % 10 undan az olmayan ve ilan tarihinden sonra işin 
adma alınmış banka referans mektubu, 

e) Taahhüt bildirisi (Son iki yılda bitirilmiş veya taahüdünde olan işler bil
dirilecek) 

f) Teknik personel bildirisi, 
5 — İhaleye girebilmek için 
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a) Yeterlik belgesini. 
b) 1984 Vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
c) Geçici tarnit^t. Makbuzu veya Mektubunu Mektup, süresiz ve Maliye ve 

Gümrük Bakanlğı (1) Sıra Nolu Devlet İhaleleri Genelgesini uygun olacaktır. 
e) isteklilerin hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü ihale Saatin

den bir saat öncesine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereklidir. 
Han Olunur. 

Keşif Geçici Son Müracaat inala 
İşin Adı Bedeli Teminatı Tarihi Tarihi Gün Saati 

1 — Antalya Orman Böl- 20.000.000 600.000 25/4/1984 27/4/1984 Cuma gün 
ge Başmüdürlüğü tda- Saat 15.00 
re Binası A-B-C-D-E 
blok Isıtma, Kl ima ve 
haberleşme Tesisatı ik
mal inşaatı 

2 — Antalya Orman Ka- 40.000.000 1.200.000 30/4/1984 3/5/1984 Perşembe 
dostro Komisyonları Saat 15.00 
hizmet evi. 

5233 / l - l 
m 

Niğde Valiliği t l Daimi Encümen Başkanlığından : 

Mülkiyeti Niğde U öze l İdaresine ait Ulukışla ilçesi Çiftehan Kaplıcalarında-
k i aşağıda durumları yazılı inşaatlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. mad
desi uyarınca Kapalı Teklif Alma Usulü ile özel İdare Müdürlüğü Encümen Salo
nunda ihale edilecektir. 

ihale ile i lgi l i şartname ve diğer evraklar Niğde özel İdare ve Bayındırlık 
Müdürlüklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

ihaleye iştirak edeceklerin 20/4/1984 tarihine" raslıyan Cuma günü mesai saati 
bitimine kadar: 

A) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi. 
B) Taahhüt Bildirisi., 
C) Bayındırlık Bakanlığından Almış Oldukları (C) grubundan keşif bedeli 

kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik Karnesinin Aslını 
ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi 
almaları. 

Taliplilerin alacakları ihaleye girme belgesi ile birlikte usulüne uygun dü-
zenliyecekleri teklif mektuplarını her iş için ihale günü ve saatinden bir saat evvel 
makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri, telgrafla müracaatlar ve 
postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Keşif Bedeli Geçici Teminatı ihale Günü Mülahazat 
işin A d ı : L i ra K r . : Lira K r . : ve Saati 

Çiftehan Kaplıcaları İş Sari mukave-
Çelik Palas Motel İnş. 68.000.000 2.040.000 24/4/1984 leli olup 

Saat: 15.00 45.000.000 lirası 
1984 yılı içinde 
ödenecektir. 

Çiftehan Kaplıcalarında 
mevcut binaların onarımı 20.000.000 600.000 24/4/1984 

Saat: 16.00 
5231 / 1-1 
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Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu Konya Krom Magnesit 'rufla Sa
nayii Münsa nanalndan : 

L A B A R A T U V A R FIRINI SATIN A L I N A C A K T I R 
Bir adet LPG+Oj ile çalışan labaratuvar fırını satınalınacaktır. 
Konu İle ilgili şartname, Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Tekliflerin en geç 24 Nisan 1984 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Haber

leşme Servisine verilmiş olması gereklidir. 
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Adres : 
P. K. 25 - K O N Y A 
Telefon : 13951 (Üç hat) 
Telex : 48131 kkm tr 5238 / 2-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Karayolları 
2. Bölge Müdürlüğünden: 

Malzemenin cinsi: Köprü yaya korkuluğu ve bağlantı elemanları (Projesine uy
gun şartnamesi dahilinde), Mikta r ı : 21000 Kg . , Tahmini bedeli: 6.342.000 TL., Tarihi : 
12/4/1984, Günü : Perşembe, Saati : 11.00. 

1 — MUdürlüğUmüzttn ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı malzemeler 2886 sayılı 
Kanunun 81/b maddesi gereğince şartnameleri dahilin de ve projelerine uygun olarak 
takat almak suretiyle satın alınacaktır. 

3 — Bu İşe ait şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Karayolları 
2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebtUr. 

EKSİLTMEYE GİREBİLMEK ÎÇtN İSTEKLİLERİN 
A — Gerçek tek kişi olması halinde 1984 yılı Ticaret veya Sanayi Odası belgesini 
B .— Şirket olması halinde gazete ilân tarihimiz olan 7/4/1984 tarihinden sonra 

alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair belgeyi 
C — Bu gibi veya benzeri işlerden en az keşif bedelinin yarısı kadar yapmış 

olduklarım belirtir resmi daireden alınmış iş bitirme belgesini. 
D — Gerçek tek kişi veya şirket adına vekaleten İştirak ediliyorsa, İstekli adına 

teklifte bulunacak kimselerin isteklinin vekili olduğunu belirtir Noter'den tasdikli ve
kâletnamesini veya şirketin imza sirkülerini teklif mektupları ile beraber belirtilen 
gün ve saatte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir, 

Keyfiyet İlân olunur. 5071 / 1-1 

Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Denizyolları İşletmesi gemileri için Yangın Elbisesi, Teneffüs 
cihazı ve itfaiyeci teçhizatı satın alınacaktır. 

Bu alım ile ilgili teknik şartnameler 2.000.— T L bedel ile aşağıdaki adresten 
temin edilebUlr. 

Türkiye Denizcilik Kurumu 
Tersaneler Müdürlüğü 
Karaköy-îstanbul 

Şartnameler aynı yerde bedelsiz olarak tetkik edilebilir. Ancak teklif vere
cekler şartname satm almak mecburiyetindedir. 

Bu İş İle ilgili son teklif verme tarihi 3 Mayıs 1984 Perşembe günü saat 16.30 
dur. 

Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmak hususunda serbesttir. 5074 / l - l 
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Sivas Demiryolu Makinalan Sanayii Müessesesi Ahm-Satun ve îbale Komis
yonu Başkanlığından s 

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

2 — İhale 3/5/1934 günü saat 14.00'de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve 
İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Mü-
dürlüğü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecik
meler dikkate alınmaz, 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 24M sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte 
tamamen serbesttir. 

SATIN ALINACAK MALZEMENİN: 

Cinsi Miktarı 

135x135 profil makas (1) Adet 
5087 / 1-1 

Atatürk Hastanesi Baştambliğinden: 
" ı 

Hastanemiz binasında yapılacak olan büyük onarım ve tadilat İhalesi 2888 
sayılı yasanın 36. maddesi gereğince 30/4/1084 günü kapalı zarf usûlü İle yapıla
cağından.; 

1 — İhale muamman bedeli : 22.222.000.— TL 
Geçici teminat 666.660.— TL. 
Kati teminat 1.333.320.— TL. dır. 

2 — İstekliler ihale şartnamesini ve işin mahiyetini bildirir keşfi Hastanemiz 
İdaresinden temin etmeleri veya tatkik etmeleri mümkündür. 

3 — ihale 30/4/1944 Pazartesi günü saat 14.00 de Hastanemiz binasında oluş
turulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin; 
a — Geçici teminat vezne alındısı makbuzu veya banka mektubu, 
b — 1984 mali yılından tanzim edilmiş Sanayi ve Ticaret Odası belgesi, 
c — Müracaat dilekçeleri ile birlikte sermaye ve kredi olanaklarını açıkla

yan mali kredi bildirisi, banka referansı ve teknik personel bildirisi Bayındırlık 
Müdürlüğünden alacakları c grubundan bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltilme-
sine girebileceklerini 4#>st*rir, mûteahhidiik karnesi aslını ve Bayındırlık Müdür
lüğünden alacakları yeterlilik belgesini iaeren büyük zarfları ile birlikte, bu zarf 
içersine konacak olan teklif mektubunu kapsayan küçük zarfları ihale saatinden 
bir saat evveline kadar komisyona teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltmeye girmek için alacakları Bayındırlık Müdürlüğünce tanzim edi
lecek yeterlilik belgesi için son müracaat tarihi 26/4/1984 günü mesayi saati biti
mine kadardır. 

Telgrafla ve postayla müracaat edenler çin doğabilecek olan gecikmelerden 
de komisyonumuz sorumlu değildir. 5073 / l - l 



Karaman Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Deposunun 
Adı Yol Durumu 

Yerköprü Şose 

Kozlubucak Asvalt 

Ereğli 
Fidanlığı 

M İ K T A R I Mub. Bedeli % 7,5 G. Tem. 
Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M» Dm» TL. T L 

3. S. N . B. Çk. tomruk 5 1239 178.169 17.000 227.000 
3. S. K. B. Çk. tomruk 13 2017 476.618 15.000 538.000 
3. S. N . B. Göknar tomruk 2 504 96.705 17.000 123.000 
3. S. K. B. Göknar tomruk 3 619 100.682 15.000 114.000 
3. S. N . B. Sedir tomruk 1 143 35.255 17.000 45.000 
3. S. K. B. Sedir tomruk 2 282 68.840 15.000 122.000 
3. S. N . B. Ardıç tomruk 1 54 9.206 20.000 14.000 
3. S. K. B. Ardıç tomruk 1 109 18.460 18.000 25.000 
2. S. Çk. Maden Direk 2 782 49.283 10.000 37.000 
2. S. Göknar Maden Direk 1 274 16.026 10.000 12.000 
2. S. Sedir Maden Direk 1 497 26.010 10.000 20.000 
2. S. Ardıç Maden Direk 1 80 3.498 18.000 5.000 
Kalın Çp. Çk. Sanayi Odunu 4 1341 162.328 9.000 111.000 
Kaim Çp. Göknar San. Odunu 1 82 6.949 9.000 5.000 
Kaim Çp. Sedir San. Odunu 1 213 37.951 9.000 26.000 
Kaim Çp. Ardıç San. Odunu 1 35 2.269 12.000 2.000 
3. S. N . B. Çk. tomruk 3 655 108.640 17.000 138.000 
3. S. K. B. Çk. tomruk 1 366 46.913 15.000 53.000 
Kaim Çp. Çk. San. Odunu 1 81 6.569 9.000 5.000 
Yuvarlak Sterli San. Odunu 1 Ster 2.000 6.000 1.000 
3. S. N . B. Kavak tomruk 2 384 50.794 15.000 58.000 
2. S. N . B. Kavak Mad. Direk 1 712 34.702 10.000 26.000 

GENEL YEKÛN: 49 10469 1535.867 1.662.000 
1 — İşletmemiz Yerköprü, Kozlubucak ve Ereğli Fidanlığı son depolarında bulunan yukarda cins ve miktarı yazılı 49 parti 

orman ürünlerinin % 25i, % 16 faizi peşin, % 75'i 9 ay vadeli süresiz banka kati teminat mektubu karşılığında olmak üzere Ek 
N o : 1 model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 17/4/1984 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00'de İşletme Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurun
da yapılacaktır. 
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3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Civar işletmelerle Bademli, Karaman ve Ereğli Fidanlık Bölge Şefliklerinde ve işletmemizde mesai dahili görülebilir. 

4 — Kereste imalâtı yapan kereste fabrikası, hızar atölyesi sahiplerinin kereste imalâtçısı olduklarına dair ve sanayi odunu
na iştirak edeceklerin kereste ve ambalaj imalâthanesi olanlar, lif - levha ve yonga levha sahiplerinin mahalli orman idaresinin 
yılına ait vizesi yapılmış kapasite belgesinin satış öncesi ibrazı mecburidir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminat
larını İşletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini 
bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 

İlan olunur. 3902 / 2-2 

Köyceğiz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden .-
MUĞLA 

Muh. Bed % 7.5 Tem. 
Bölgesi Deposu Yol Durumu Cinsi, Nev'i ve Kalitesi P. Adedi Adet M» D m 8 TL. TL. 

Şefliği Z. Alanı Asfalt 3. S. Nb. Çk. tomruk 2 115 37.232 16,000 44.700 
» 3. S. Nb. Çz. tomruk 22 4171 992.890 13.000 968.100 

» > 3. S. Kb. Çz. tomruk 26 5161 998.459 10.000 748.800 
» > 2. S. Çk. Maden Direk 5 1251 122.341 9.500 87.200 
» » > 2. S. Çz. Maden Direk 1 314 8.318 8.500 18.100 
» » > Çk. Sanayi Odunu 9 963 269.232 8.000 161.500 

* > Çz. Sanayi Odunu 5 882 139.080 8.000 83.400 

- Y U V A R L A K AĞAÇ YEKÛNU: 70 12857 2587.503 2.111.800 
1 — İşletmemiz Z, Alam deposunda bulunan yukarıda cins nev'i ve miktarı yazılı parti çeşitli orman ürünlerinin % 25'i ile 

% 16 faizi peşin, geri kalan % 75'i o ay vadeli banka teminat mektubu karşılığı olmak üzere şartnameler uyarınca açık artırmalı sa
tışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 20/4/1984 günü saat 13.30'da İşletmemiz Satış Salonundan toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, Aydın, İzmir, Nazil

l i , Milas, Muğla, Yatağan, Marmaris, Fethiye, Denizli, Antalya, İsparta Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görüle
bilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarım İşletmemiz Veznesine yatırmaları banka teminat mektubu verecek olanların işletme adı ve satış tarihini bildirmeleri ve 
katılacakların teminat makbuzları ile komisyona başvurmaları şarttır. 5144/2-2 
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Sayfa : 66 RESMİ GAZETE 7 Nisan 1984 — Sayı : 18886 

Devlet Orman İşletmesi Artvin Müdürlüğünden: 

1 — Artvin Merkezi tskebe mevkiinde yapılacak olan hizmet evi binası dö
ner Sermaye yönetmeliği hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştun 

2 — İşin keşif bedeli 8.994.268.— T L olup 6 kısımdan ibarettir. 

a) 1 — Nolu daire keşif bedeli 1376.094 TL. 
b) 2 — Nolu daire keşif bedeli 1376.094 TL. 
c) 3 — Nolu daire keşif bedeli 1378.238 TL. 
d) 4 — Nolu daire keşif bedeli 1378.328 TL. 
e) 5 — Nolu daire keşif bedeli 1742.802 TL. 
f) 6 — Nolu daire keşif bedeli 1742.802 TL. 
3 — Teklifler keşif bedelinin toplamı nazara itibare alınarak verilecektir 

6 kısım inşaat en ucuz teklif verene ihale edilecektir. 
4 — Eksiltme Artvin Orman İşletme Müdürlüğünde toplanan komisyon hu

zurunda 24/4/1984 Salı günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
5 — Bu işle i lgil i her türlü evrak ve sözleşme Artvin Orman İşletmesinde 

mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) İlan tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası Belgesini, 
b) 300.000.— TL geçici teminat makbuzlarını 
c) Yapı araçları bildirgesini 
d) Teknik personel bildirgesini 
e) Taahhüt bildirgesini 
f ) M a l i durum bildirgesini ve Banka referans mektubunu 
g) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları c) gurubu karnenin asimi 

veya noterden tastikli suretini ibraz suretiyle İşletme Müdürlüğünden alacakları 
yetkilik belgesini. 

7 — Yetkilik belgesini almak için 20/4/1984 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadar komisyona ibraz etmeleri gerekmektedir. 

8 — İsteklilerin teklif mektuplarını 24/4/1984 Sah günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığı ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaat
lar ve postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

9 — İşletmemiz 2490 sayılı Yasaya tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbest olduğu gibi kısmen yapmaktada serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur, 5075 / 2-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

12 A D E T DÖNER FLANŞLI E K S E N E L KOMPANSATÖR SA/nNALINAOA!KTlR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — KaraJbük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve Utma] 

Müdürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci. YalıköşkU Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 • 5'deki Mümes

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

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 25 Nisan 1984 Çarşamba günü saat: 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilan olunur. 4525 / 2-1 
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Balıkesir Orman Anatamirhane Müdürlüğünden : 

Balıkesir Orman Anatamirhane Müdürlüğünün Fidanlık Mevkiinde ik i kat, 
dört daireli hizmet evi inşaatının 1. 2. 3. ve 4. kısım inşaatları emanet inşaatı olarak, 
bazı iş kalemleri malzemeli ve diğer tüm işçilikler ise, Devlet Orman İşletmesi Döner 
Sermaye Yönetmeliğinin 34. maddesine göre eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 

1 — Dört ayrı kısım 1. keşif ve geçici teminat bedelleri aşağıdadır. 

1. Keşif miktarı Tem. Miktarı 
İnşaatın Adı Lira Kr . Li ra K r . 

1. Kısım İnşaatı 832.093,— 37.000,-
2. Kısım İnşaatı 912.826,— 40.500,-
3. Kısım İnşaatı 1.073.625,— 46.000,-
4. Kısım İnşaatı 703.513,— 32.000-

T O P L A M 3.522.057,— 155.500,— 
2 — İhale 26 Nisan 1984 tarihinde ve saat 14.00 de Orman Anatamirhane Mü

dürlüğü Balıkesir binasında yapüacaktır. 
3 — Dört kısım inşaatın tümüne teklif verilecektir. 
4 — İhaleye iştirak edeceklerin toplam keşif bedeli kadar bir işi başarı İle yap

tığına dair tasdikli bir belge ile geçici teminat alındı makbuzunu bir zarfa koyarak 
26 Nisan 1984 günü saat 12.00 ye kadar İhale Komisyonuna teslim ederek ihaleye 
iştirak belgesi alacaklardır. 

5 —• İştirak belgesi ile teklif mektubu da bir zarfa konularak kapalı ve mü
hürlü olarak ihale saatinden önce Komisyona verilecektir. 

6 — İhale ile ilgili şartname ve evraklar Tamirhane Müdürlüğünde mesai 
saatleri içinde görülebilir. 

7 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
8 — İhale 2490 sayıh Kanuna tabi değildir. Komisyonumuz ihaleyi yapıp yap-" 

mamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 
İlân olunur. 5237 / 2-1 

Niğde Devlet Hastanesi Baştabibliği Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma 
Komisyon Başkanlığından: 

1 — 60 Kalem 5.680.792,— Liralık muhammen bedelli İlaç Satın Alınacaktır. 
2 — Şartname ve belgeler Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir. 
3 — ihale kapalı zarfla fiat ve teklif İsteme usulüne göre yapılacaktır. 
4 — İhale 16 Nisan 1984 tarihinde saat 11.00 de Devlet Hastanesi Baştablb-

liğinde yapılacaktır. 
5 — İşin geçici teminatı 170.424,— Lira olup, nakit teminatlar Döner Sermaye 

veznesine nakit olarak yatırılacaktır. 
6 — Teklif mektupları engeç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkan

lığına verilecektir. 
7 — İhaleye iştirak edecekler için 1984 yılma ait Ticaret Odası kayıt belgesi, 

şirketse imza sirküleri gerekmektedir. 
8 — Kurumumuz 2886 sayıh Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 
9 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 4251 / 2-2 
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TKİ Bursa Linyitleri isletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizce aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı malzemeler 
kapalı zarf usulü eksiltme yoluyla satınalınacaktır. 

Ş a r t 
Agüış Bedeli 

Malzemenin cinsi Dosya İşareti Miktarı İhale T. Saati TL. 

1 - Allmlnyum İletken 37 - BLOKSÇ/84-2/90 3 Kalem 26/4/1984 14.00 600 
2 - Elektrik kaiblosu 37 - BLOKSÇ/84-3/92 39 Kalem 3/5/1984 14.00 1.000 
3 - Radyal matkap 234 - BLO/84-94 1 Adet 8/5/1984 14.00 1.000 
4 - Kontaktör ve termik 

Röle 35 - BLOKSÇ/84-7/91 15 Kalem 10/5/1984 14.00 500 
İhaleler ile ilgili genel ve teknik şartnameler Müessesemiz (Fevzi Çakmak Cad. 

No. 72 - Bursa) Ticaret Şb. Md. lüğünden, hizalarında gösterilen bedelle temin edilebi
lir. 

Teklif zarflarının, ilgili olduğu İhalenin hizasında. belirtilen tarihte ve engeç 
saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 

Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. Postada meydana gelecek gecikmeler, telefon ve 
telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

5077 / 2-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 YIL SÜRE İLE PROFİL, KÖŞEBENT V E R A Y DOĞRULTMA İŞİ 
YAPTIRILACAKTIR. 

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 Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 25 Nisan 1984 Çarşamba günü saat: 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilan olunur. 5152 / 2-1 

e 
T. Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

K R A F T KAĞIDI NAKLETTIRİLECEKTIR. 
1 — S E K A Akdeniz Müessesesinden Adana, Eltaş (Elazığ), Konya (Çumra) 

Kağıt Torba Fabrikalarına ^ % 50 toleranslı 6.000 ton kraft kâğıdı naklettirilecektir. 
2 — Bahse konu nakliyeye ait şartnameler Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara'da 

Genel Müdürlüğümüzden ve Adana Kâğıt Torba Fabrikamızdan bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

3 — Tekliflerin en geç 25/4/1984 günü saat 15.00'e kadar Şirketimize verilmesi 
gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
kısmen veya tamamen yapmakta veya iştirak edenler arasında bölmekte tamamen ser
besttir. 

5 — 3. maddede kayıtlı tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postada vaki 
gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 6239/2-1 



Akseki Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

D E P O N U N Parti M i k t a r ı Muh. Bedeli Geç. Tem. 
Adı Yol Durumu Cinsi, Nev'l, Boy ve Suna Adedi Adet M? Dmi Ster L i ra Kt . Li ra Kr . 

Murtiçi Asfalt 3. S. U . B. Çz. Tomruk 1 68 42.367 16.000^— 61.000,— 
> » 3. S. N . B. Çz. Tomruk 2 162 77.387 12.500,— 73.000,— 
» » 3. S. N . B. Selvi Tomruk 1 63 17.029 15.000,— 20.000,— 
» » 3. S. N . B . Kızılağaç Tom. 1 15 6.111 16.600,— 7.000,— 
» » 3. S. N . B . Çınar Tomruk 1 13 3.129 15.500,— 4.000,— 
» 3. S. K. B. Çz. Tomruk 751 113.641 9.000,— 78.000,— 
» » 3. S. K . B. Kızılağaç Tom. 1 5 1.097 10.000,— 1.000,— 
» » 3. S. K . B. Çınar Tomruk 1 33 1.409 10.000,— 4.000,— 

Akseki 2. S. Sedir Maden Direk 1 644 45.221 8.500,— 29.000,— 
Murtiçi 2. S. Selvi Maden Direk 1 15 1.098 8.500,— 1.000,— 

» > 2. S. Çz. Maden Direk 4 3007 183.043 8.500,— 114.000,— 
» » Çam Kapak Tahtası 1 193 6.000,— 72.600,— 

Akseki Murtiçi Geriş Or. İçi Lif Yonga Odunu 16 2819 3.600,— 4.500,— 739.500,— 
Akseki Murtiçi Geriş Or. İçi İbreli Odun 40 6439 2.600,— 3.500,— 1.351.000,— 

73 4756 494.532 9451 Ster 2.596.000,— 

1 — İsletmemizde depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı orman ürünlerinin % 25 bedeli ve vedgi resimleri peşin, 
bakiyesi 9 ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığında model şartnameler uyarınca açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 19/4/1984 Perşembe günü saat 13.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

3 — Satışa ait ilân ve şartname satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü 
Başmüdürlüğe İşletmeler, Konya - Beyşehir, İstanbul, İzmir İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları, banka mektubu vereceklerin almak iste
dikleri partileri mektuplarında belirtmeleri, mektupların kesin ve müddetsiz olması şarttır. 

5 — İlân olunur. 5076 / 2-1 
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Petrol Ofisi A . 9. Oenal Müdüriüğünden : 

1. Ofisimiz Madenlyaf ve Ons Tesisleri İhtiyacı 300.000 takım varil, flanş 
ve kapağı şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan kapalı zarf Usulüyle ihale 
edilecektir. 

2. Bu İse alt muhammen bedel 60.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 
1.800.000,— T L . dir. 

3. Şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe muka
bilinde ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4. İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarım en geç 20/4/1984 günü 
saat 14.00' kadar dış zarfın üzerine «varil, flanş ve kapağı ihalesine alt tekliftir» 
İbaresini yazarak Petrol Ofisi A . Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü 
Bestekar Sok. No. 8 Bakanlıklar Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden 
vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5. Teklif mektupları 23/4/1984 günü saat 15.00 de Satmalma Komisyonu Baş
kanlığında açılacaktır. Firma temsilcisi İhalede hazır bulunabilirler. 

6. Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta 
veya fiat ve evsaf yönünden an uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte ser
best olacaktır. 4861 / 2-2 

Çeş i t l i ilânlar 
der Bankasından : 

Arzu Ins. Koli. Ş t l (Halen adresi meçhul) 
Yükümünüzde bulunan Bayramiç (Çanakkale) içmesuyu tesisatı İnşaatına söz-

'eameden doğan her türlü haklarımız saklı kalmak kaydı Ue ilânın yapıldığı tarihten 
İtibaren 10 gün İçerisinde yeteri kadar araç, gereç ve eleman Ue çalışılmaya başlanıl
ması, faaliyetinizin kesintisiz olarak ve Bölge Müdürlüğümüzce yeterli görülecek bir 
seviyede sürdürülerek isin 20 gün içinde geçici kabule hazır hale getirilmesi, aksi 
takdirde sözleşmenin 34. maddesi gereğince mukavelenin feshedileceği hususu ilânen 
duyurulur. 5236 /1-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İ l i : Tekirdağ, İlçesi: Malkara, Köyü veya Mevki i : Sarıyer, Madenin Cinai ; 
Maden Kömürü, Ruhsatnamenin Tarihi : 28/4/1965, Numaram : İR. 162 tecditli. 

HUDUTLARI 1 
Kuzeyi : Yuva Karaağaç ayazmasından, hırsız ayazmasına düz hat. 
Doğusu: Hırsız ayazmasından, Sarıyer Köyü camiine düz hat. 
Güneyi : Sarıyer Köyü camiinden, Tatlı su çeşmesine düz hat. 
Batisi: Tath su çeşmesinden, hudut başlangıcı, yuva karaağaç ayazmasına 

düz hat. 
Yukarıda mevkii, cinai ve hudutları yazılı bulunmuş Maden Kömürü madeni 

için Yapı Proje Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş. uhdesine 10 yü müddetle işletme 
ruhsatı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilanın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 0300 saydı Ma
dan Kanununun 55 inci maddesi gereğince UAu olunur. 4784 /2-2 
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Mus M i l l i Eğitim Müdürlüğünden: 

Mus 11 Mi l l i Eğitim Disiplin Kurulunca 667 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
130. maddesi gereğince haklarında çeşitli suçlardan savunma yazısı tanzim edilen, 
ancak adres tesbiti yapılamadığından kendilerine tebliği mümkün olmayan şahısların 
İsimleri ile soruşturma konuları ve tarih, numaralan aşağıda gösterilmiştir. 

İşbu i lan 7201 saydı Tebligat Kanunu gereğince tebliğ hükmünde olup, ilan ta-
rihinden itibaren 15 gün içinde itirazın Mug 11 Mi l l i Eğitim Disiplin Kurulu Başkan
lığı nez dinde yapılmadığı takdirde suç dosyasının karara bağlanacağı duyurulur. 

S. No. Ad> ve Soyadı Yargılanacağı Suç Tarih No. su 

1 — Fatma Değirmenci 

2 — Fatma Değirmenci 

3 — Gündüz Balbkaya 

4 — Yunus İnan 

5 — Pervin Buğday 

6 — Ahmet Erol 

7 — İsa Şengel 

8 — Hulusi Kara 

9 — A l i Oku 

10 — Buıall Sefaroğkı 
11 — Tekin Kocadağ 

12 — Hüseyin Bingöl 

12 — A l i Rıza Tosun 

11/12/1978 tarihinden itibaren 4 
gün görevi terk. 
Varto Lis. öğretmeni iken 10/1/1977 
tarihinde İzinsiz olarak ücretli 
dersleri toptan bırakmak, yetkisiz 
yazılı yoklama yapmak. 
Varto Atatürk İlkokulu öğretmeni 
iken 19/12/1979 tarihinde boykot 
ederek 1 gün derslere girmediği. 
22/9/1982-23/9/1982 günlerinde gö
revi terk (Mus. Mer. Üçevler Köy. 
llkok. öğr.) 
Mus Korkut T. Eğ. Yat. Böl. Ok. 
öğretmeni iken 29-30-81/10/1980 Ue 
9-10-11/1/1981 günlerinde izin te
cavüzü. 
Bulanık Erentepe Or. Ok. öğr. İken 
28/12/1981 İle 31/12/1981 tarihleri 
arasında izin tecavüzü. 
Bulanık Karaağıl Ortaok. Müd. 
iken öğretmenler Odasında kürtçe 
konuştuğu, görev anında din ve 
mezhep aynmı yaptığı, yasak ya
yınlan evinde bulundurduğu. 
Malazgirt Alpaslan Lis. öğr. 12/2/ 
1983 tarihinden 23/2/1984 tarihine 
kadar 8 gün izin tecavüzü. 
Bulanık Lis. öğr. 15/12/1969 tari
hinde TÖS ve İLK-SEN Sendikala
rının düzenlediği öğretmen Boyko
tuna katıldığı. 

» » > » 
Varto Hürriyet llkok. öğr. 24/12/ 
1979 tarihinde boykot ederek 1 gün 
derslere girmediği. 
Malazgirt Bostankent Köy. Ok. öğ. 
P K K APO örgüt üyesi olmak. 
Varto Hürriyet llkok. öğr. iken 
24/12/1979 tarihinde boykot ederek 
1 gün derslere girmemek. 

16/7/1981-122 

22/4/1982-51 

S/2/1984-72 

22/12/1982-410-16782 

16/7/1981-111 

28/10/1983-125 

5/10/1983-121 

3/6/1983-81 

19/8/1983-110 

19/8/1983-110 
3/2/1984-73 

21/7/1983-960-8903 

3/2/1984-73 
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8. No. Adı ve Soyadı 

13 — Tekin Kocadag 

14 — Binall Seferoğlu 

15 — Halis Kantoğlu 

16 — Aydın Menılg 

17 — Kemal Sert 

18 — Erdal Şener 
19 — Erdal Şener 

20 — M . Mihmani Süari 
21 — Cihangir O katan 

22 — özmen Özkan 

23 — Sezer Özdemir 

24 — A. Rıza Tosun 

25 — Mustafa Doğan 

Yargılanacağı Sue 

Varto Hürriyet Ilkok. Öğretmeni 
iken 24/12/1979 tarihinde 1 gün 
boykota katılmak. 
Bulanık Lisesi Öğretmeni iken 1970-
1971 öğretim yılında sol eğilimli 
olduğu, okulda huzursuzluk çıkart
tığı, Okul Müdürüne karşı çıktıkları. 
Varto Çobandagı Köy. İlkokulu öğ
retmem iken 24/12/1979 tarihinde 
boykot ederek 1 gün derslere gir
memek. 
Muş Lisesi öğretmeni iken 21/5/ 
1982 tarihinde Korkut T.E.Y.B. Ok. 
öğretmeni A . Rıza Yelkovan'ın ka
çırmak, öğretmenlerin yolunu kes
mek, tehdit etmek. 
Varto Lisesi öğretmeni iken TÖS 
ve I L K - S E N sendikalarının düzen
lediği öğretmen boykotuna katıl
mak .1969. 

> » » » 
Varto Lisesi Oğr. İçkili lokantada 
olay çıkararak götürüldüğü polis 
karakolunda olay çıkarmak, görevli 
memura hakaret. 11/3/1972. 

» > > » 
Korkut T. Eğ. Yat. Böl. Ok. öğr. 
Sımf öğretmenler Kurulunun yanlış 
tarihte toplanması, ve öğrencilerin 
derslerinin görüşülmesinde yönet
meliğe uymayan değişiklikler ya
pılması, 18/6/1981 
Varto Lisesi öğr. 24/2/1980 Tar. 
Varto ilçe Merkezinde yapılan 
«Hayat Pahalılığım, issizlik ve 
Zamları» protesto amaçlı mitinge 
katılmak, mitingde Kürtçülüğü ve 
Kominizml övücü konuşmalar yap. 
Muş. Mer. İçboğaz Kö. Ok. Oğ. 
30-31/12/1982 tarihinde görevini 
terk ederek, okulun 2 gün kapalı 
kalmasına, Eğitim-öğretim ve öğ
rencilerin zarara uğramalarına se
bebiyet vermek. 
Varto Hürriyet ilkokul öğ. 12/3/980 
tarihinde görevli polis memuru
nun görevini engelleme, halkı isya
na teşvik, slogan atma. 
15/9/1980 tarihinden 22/9/1980 ta
rihine kadar 7 gün görevi terk. 

Tarih No.su 

24/2/1984-76 

19/8/1983-111 

24/2/1984-76 

11/8/1983-410-9677 

5/10/1983-122 

4/10/1983-122 
8/4/1983-51 

8/4/1983-81 
13/5/1982-88 

21/5/1981-88 Karar 

28/12/1983-410-19037 

24/12/1981-179 

24/12/1981-177 Ka . 

http://No.su
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S. No. Adı ve Soyadı fargılanacağı Suç Tarih No.su 

26 — Nail Ayçan Muf Mer. Boyuncuk Kö. Ok. öğr . 
26-26/5/1981 tarihinde 2 gün görevi 
terk. 

26/3/1982-18 

27 — Süleyman Oztürk Varto İlçesi »kok. öğr. 24/12/1979 
tarihinde boykot ederek 1 gün ders
lere girmemek. 

1/10/1981-167 

28 — A . Rıza Tosun Varto İlçesi İlkok. öğr. 24/2/1980 
Tar. Varto İlçesinde «Hayat Paha
lılığını ve İssizliği, Zamları» pro
testo amaçlı mitinge katılmak, 
kürtçülügU ve komlnlzmi övücü ko
nuşma yapmak. 

21/6/1981-68 

5070/1-1 
• 

Eneri! ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

D i : Sivas, Üçesi: Divriği. Köyü veya Mevki i : Kilisecik, Madenin Cinsi: De
mir, Ruhsatnamenin Tar ih i : 30/6/1965, Numarası : AR. 1805 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : Hornovil köyü ilkokulu. 

Doğusu-. Hornovil Köyü ilkokulundan - D, C, A, M kesişme noktalarına kı
rık hat. 

Güneyi M Kesişme noktasından «L» kesişme noktasına düz hat 

Batısı: «L» Kesişme noktasından - hudut başlangıcı Hornovil köyü ilkokulu
na düz hat. 

«D» Kesişme Noktası: Murmana köyü çeşmesi - Çitine Köyü çeşmesi hattı 
ile, Hornovil Köyü İlkokulu D.D.Y. Demirdağ İstasyon binası hattının kesiştiği nokta. 

«C» Kesişme Noktası : Murmana Köyü çeşmesi - Çltme Köyü çeşmesi hata İle, 
Kozluca köyü çeşmesi Bağlardere mahallesi çeşmesi hattının kesiştiği nokta. 

«A» Kesişme Noktası: Hornovil köyü ilkokulu - D.D.Y. Demirdağ istasyon bi
nası hattı İle Kozluca Köyü çeşmesi - Bağlardere Man. Çeşmesi hattının kesiştiği 
nokta. 

«M» Kesişme Noktası : Purunsur çeşme üstü beton sütundan - Akçatepe (Be-
şikkaya) tepesi hat t ı ile, D.D.Y. Demirdağ istasyon binan - Hornovil köyü ilkokulu 
hattının kesiştiği nokta. 

«L» Kesişme Noktası: Kilisecik köyü çeşmesi - Hornovil köyü ilkokulu hatt ı 
ile, Akçatepe (Beşikkaya) tepesi - Purunsur çeşme üstü beton sütunu hattının ke* 
siştiği noktadır. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Demir madeni için 
Demir Export A . Ş. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilanın gazetede ilk yayınlandığı tarihten İtibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Ma
den Kanununun 55 İnci maddesi gereğince ilan olunur. 4741 / 2-2 
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Resmi Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun 1 

2993 Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Veteriner Hekim
leri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği iş
lere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
68 ve 86 Sayılı KHK'ler in Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun 12 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Bakanlar Kururu Kararı 

84/7893 Kömür İstihsali veya Bu İstihsalde Lüzumlu Olan İşletme ve 
Arama Faaliyetleri Sebebiyle Geçim imkânını Kaybedenlerle 
ilgili Karar 19 

Atama Kararı 

— Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcılığına Yapılan Atama 
Karan 20 

Yönetmelik 

— Ankara Üniversitesi Kayıt, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 20 

Tebliğler 

— Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Mensuplarının Üye Olabile
cekleri Derneklere Dair Tebliği 29 

— Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının ithalat* (84/12) 
Sayılı Tebliği 30 

— DPT Teşvik ve Uygulama Başkanlığının (84/3) Sayılı İhracatı Teş
vik Tebliği 31 

— İlânlar 33 
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