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Bakanlar Kurulu Kararları 
K a r a r Sayısı : 84/7876 

Mardin îli'nin Nusaybin ilçesi'nde bulunan ve ekli krokide sınırları belirtilen 
alanın, Nusaybin Belediyesi kontrolünde imar düzenine tabi kılınabilmesi için, 
22/4/1983 tarihli ve 83/6496 sayılı kararname kapsamından çıkarılması; Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı'nın 21/2/1984 tarihli ve 0258-2554 sayılı yazısı üzerine, Ba
kanlar Kurulu'nca 29/3/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd . 

A . TENEKECİ 

Devlet Bakanı 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

K. O K S A Y 

Devlet Bakanı 

I. ÛZDAĞLAR 

Devlet Bakanı 

A. M. Y ILMAZ 

Devlet Bekanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 

Devlet Bakanı 

S. N. TÜREL 

Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 

Adalet Bakanı 

Z. YAVUZTÛRK 

Millî Savunma Bakanı 
A. TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

V. AR İKAN 

Mal iye ve Gümrük Bakan-

V. HALEFOĞLU 

Dışişleri Bakanı 

I. S. GİRAY M . AYDIN 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan 

H. H. DOĞAN M . KALEMLİ 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C . A R A L C. BÜYÜKBAŞ M . M . TAŞÇIOĞLU 

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

M . V. DİNÇERLER 

M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 

Ulaştırma Bakanı 
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Karar Sayısı: 84/7857 

Ekli listede kimlikleri yazılı 19 (ondokuz) kişiye Türk vatandaşlığının kaybet-
tirilmesi ve bu kişilerin Türkiye'de bulunan mallarının Hazinece tasfiye edilmesi; 
İçişleri Bakanlığı'nın 7/3/1984 tarihli ve 631.145-54(82)-28272 sayılı yazısı üzerine, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 25 inci maddesine 13/2/1981 tarihli ve 2383 sa-
yılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen (g) bendi ve 3 üncü fıkrası ile 403 sayılı Ka-
nunun 35 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca 
27/3/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 

Başbakan 

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

A . TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÛRK 
M i l l i Savunma Bakanı 

Kenan EVDEN 
Cumhurbaşkanı 

K. OKSAY 

Devlet Bakanı 

I. ÖZDAĞLAR 

Devlet Bakanı 

A . M . Y I L M A Z 

Devlet Bakanı 

A . K. ALPTEMOÇİN 

Devlet Bakanı 

S. N. TÜREL 

Devlet Bakanı 

M . N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V. ARIKAN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 

M i l l i Egitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. A R A L 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A . TANR1YAR V. H A L E F O L U 
İçişleri Bakanı Dışieleri Bakanı 

L S . GİRAY M. AYDIN 
Bayındırlık ve iskin Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

H. H. DOĞAN M . KALEMLİ 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

C . BÜYÜKBAŞ 
Enerji va Tabii Kaynaklar Bakanı 

M . M . TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİRME LİSTESİ 

Sıra Doğum 
No. Soyadı ve adı Baba adı tarihi Doğum yeri 

1 Sülün Mustafa Uğur Hasan Tahsin 1957 Kırklareli 
2 Yavuz Osman Abdullah 1940 Eskişehir 
3 Şellefyan Mığırdıç Kirkor 1330 istanbul 
4 İlhan A l i Yusuf 1956 Yozgat 
5 Sarpkaya Semih Ahmet 1958 Hatay 
6 Bucak Şevket Sertaç Faik 1951 Urfa 
7 Taşkıran Düzgün Mehmetali 1955 Tunceli 
8 Açıkyürek Mahir Kanzit 1960 Yozgat 
9 Erkiner Engin Mehmet A l i 1950 Ankara 

10 Sapan A l i Ahmet 1964 K. Maraş 
11 Aydın Ekrem İsmail 1946 Kars 
12 Top Yücel Arif 1947 Erzurum 
13 Yılmaz Kadir Rasim 1958 Samsun 
14 Baran Ümran Zafer Mahmut Nedim 1933 Trabzon 
15 Baran Mehmet Melih Ümran Zafer 1957 Trabzon 
16 Konya Hüseyin Cahit A l i 1959 Giresun 
17 Yıldırım Selahattin Rıza 1963 Çorum 
18 Çelik Eşref Mahfuz 1960 Elazığ 
19 B alman Hayati Mehmet 1954 K. Maraş 
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Yönetmelikler 
içişleri Bakanlığından 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Kontrolörleri Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

Amaç 
Madde i — Bu Yönetmelik; Mahalli idareler Genel Müdürlüğü Kontrolörle

rinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazır
lanmıştır. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörle

rinin görev, yetki ve sorumlulukları, seçilme ve atama şar t lan, çalışma usul ve 
esasları, teftiş, denetim, araştırma, İnceleme ve soruşturma işleri hakkında esas ve 
usulleri kapsar. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 13/12/1983 tarih ve 176 sayılı içişleri Bakanlığı'nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin !!/g ve 40 ncı 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 
«Bakanlık» •. içişleri Bakanlığını, 
«Bakan» : içişleri Bakanını, 
«Kontrolör» : Mahalli İdalereler Kontrolörlerini, 

Baş Kontrolörleri, Müşavir Kontrolörleri ve Baş Müşavir 
Kontrolörleri ifade eder. 

Kuruluş 
Madde 5 — Mahalli İdareler Kontrolörleri doğrudan Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğüne bağlı olup, sevk ve idaresinden Bakanlık Makamına karşı Genel Mü
dür sorumludur. 

Kontrolörler teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına 
yaparlar. 

Mahalli idareler Kontrolörlerinin yazı ve hesap işlerini gören bir büro oluş
turulur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
KONTROLÖRLÜĞE ALINMADA USUL 

Yarışma ve Yeterlilik Sınavı 
Madde 6 — ilk defa Mahalli idareler Kontrolörlüğüne atanacaklarla kurum 

ve sınıf değiştirmek suretiyle kontrolörlüğe geçmek isteyenlerin yarışma ve yeter
lik sınavlarını kazanmaları şarttır. 

ŞARTLAR 
Genel ve Özel Şartlar 
Madde 7 — Mahalli idareler Kontrolörlüğü adayı sınavına katılabilmek için: 
A — Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı nitelikleri taşımak, 
B — Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış bulunmak, 
C — Siyasal Bilgiler, iktisat, Hukuk, İşletme ve idari Bilimler Fakülteleri ile 

İktisadi ve Ticari ilimler Fakülte, Akademi ve Yüksek Okulları veya Meslek için 
gerekli kültürü veren yukarıda belirtilen öğretim kurumlarına eşitliği Mi l l i Eğitim 
Bakanlığınca kabul olunan yerli ve yabancı fakülte, akademi ve yüksek okullardan 
birini bitirmiş olmak. 
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D — Sağlık K u r u l u raporu ile sağlam ve her türlü iklime ve yolculuk şart

larına dayanıklı olduğunu belgelendirmiş bulunmak, 

E — Yaptırılacak tahkikata göre M a h a l l i İdareler Kontrolörü o l m a y a engel 

bir h a h b u l u n m a m a k , 

şarttır. 
Sınav Konuları 

Madde 8 — Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak, üzere iki safhada uygula

nır. 

Yazılı Sınav, Türkçe, Kompozisyon, Türk inkılap Tarihi , Anayasa, idare Hu-

kuku, Ceza H u k u k u , C e z a M u h a k e m e l e r i Usulü, Borçlar H u k u k u , M e d e n i Hukuk, 

Maliye, Genel İktisat v e T i c a r i Muhasebe konularından yapılır. 

Sözlü sınavda adayın genel kültürü, fizik ve m o r a l yeteneği ile anlama ve 

anlatım kabiliyeti tüm olarak değerlendirmeye tabi tutulur. 

D u y u r m a , Yarışma ve Yeterlik Sınav Kurulları, Sınavların Düzenlenmesi ve 

Yürütülmesi, Tutanaklar, Değerlendirme, Sınav Sonuçlarına İtiraz 

M a d d e 9 — B u Yönetmeliğin 7 ve 8 nci maddeleri hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, M a h a l l i İdareler Kontrolörlüğüne ilk defa alınacaklarla i lgi l i olarak ya

pılacak yarışma yeterlik sınavlarının duyurulması, düzenlenmesi ve yürütülmesi, 

sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri, sınavlar sonunda değerlendirmenin 

ne şekilde yapılacağı, sınav sonuçlarının ilanı ve bu sonuçlara yapılacak itirazlara 

ait hususlarda 22/5/1983 tarih 18054 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «ilk defa 

Devlet Memurluğuna A t a n a c a k l a r a Uygulanacak Sınav Yönetmeliği» uygulanır. 

A D A Y L I K 

Kontrolör Adaylığına A t a n m a 

M a d d e 10 — Yarışma sınavını kazananlar başarı listesindeki not sırasına ve 

boş kadro adedine göre M a h a l l i İdareler Genel Müdürü'nün teklifi ve Bakanlık o n a -

yı ile M a h a l l i idareler Kontrolör adayı olarak atanırlar. 

Adaylık Döneminde Deneme ve Yetiştirme 

M a d d e 11 — Kontrolör adaylığına atananlar i k i yıl süre ile Mülkiye Müfet

tişleri ve Baş Müşavir, Müşavir ve Baş Kontrolörlerin refakatinde adaylık süresi 

geçirirler. Bunlar, yanlarında çalışan aday kontrolörlerin yeterlik d u r u m u n u gös

terir rapor düzenler. 

B i r yıllık adaylık dönemini başarı ile tamamlayan aday kontrolöre, yanında 

çalıştıkları Mülkiye Müfettişi ve Kontrolörlerin görüşleri de alınarak Bakanlıkça 

re'sen teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisi verilebilir. 

Yeterlik Sınavı 

M a d d e 12 — Kontrolör adayları ikinci yılın sonunda mesleki konularda söz

lü olarak b i r yeterlik sınavına tabi tutulurlar. 

Sınav k u r u l u n d a , sınavdaki başarı derecesi ile çalışkanlığı, verimliliği, be

cerisi, tutum ve davranışları, kişiliği birlikte değerlendirilerek kontrolör adayla

rının başarı veya başarısızlıkları tesbit edilir. 

Yeterl ik Sınav K u r u l u 

M a d d e 13 — Yeterlik sınavı k u r u l u b i r Müsteşar Yardımcısı'nuı başkanlığın

d a M a h a l l i idareler G e n e l Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Teftiş K u r u l u Baş-

kanı'nın katılmaları ile teşekkül eder. 

Adaylık Süresi içinde Göreve Son V e r m e k 

M a d d e 14 — A d a y l a r d a n adaylık süresi içinde h a l ve hareketlerinde memuri

yetle bağdaşmıyacak durumları t göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapmak kabil i 

yeti bakımından yeterli olmadıktan tesbit edilenlerin Genel Müdürün teklifi ve B a -

kan'ın onayı i le görevlerine her z a m a n son verilebilir. 
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Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık 
Madde 15 — Adaylık süresi sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarı 

gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen kontrolör 
adaylarının Genel Müdürün teklifi ve Bakan'ın onayı ile görevlerine son verilebile-
ceği gibi. Devlet Memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması halinde 
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında bir göreve de atanabilirler. 

ATAMA 
Kontrolörlüğe Atanma 
Madde 16 — Yeterlik sınavında başarı gösterenler Mahalli İdareler Genel 

Müdürü'nün teklifi ve Bakanlık Onayı ile kontrolörlüğe atanırlar. 
Mesleki Kıdem ve Sınıflandırma 
Madde 17 — Mahalli İdareler Kontrolörlüğünde meslek kıdemi esastır. Kont

rolörlükte 5 yıl çalışanlar Baş Kontrolör : Baş Kontrolörlükte 5 yıl çalışanlar Müşa
vir Kontrolör ve Müşavir Kontrolörlükte 5 yıl çalışanlar Baş Müşavir Kontrolör 
ünvanını alırlar. Bu unvanların alınmasında başarılı olma şartı aranır. 

Kontrolörlükten Başka Göreve Atanma 
Madde 18 — Kontrolörler kendi istekleri halinde İl Özel İdare Müdürlüklerine, 

Belediye Başkan Yardımcılıklarına ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki 
kadrolarına Bakanlık onayı ile nakledilebilirler. 

Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmıyacak durum-
ları. Mülkiye Müfettişlerince yapılacak inceleme veya soruşturma sonucunda tes
pit edilenler Bakanlık birimlerindeki diğer görevlere atanabilirler. 

Kontrolörlüğe atananlar kıdem sırasına göre meslek tablosuna kaydedilirler. 
Kıdem sırasında esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile, bu sınavlarda kaza

nılan dereceler ve meslekte geçirilen sürelerdir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONTROLÖRLERİN GÖREV. YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
Görev Alanı 
Madde 19 — Mahalli İdareler İle bunlara bağlı özel kanunla veya Belediye 

Kanununa göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli ku
ruluşların ve bunların kurdukları veya katıldıkları birlikler Kontrolörlerin görev 
alanı içindedir. 

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından olanların başkanı bulundukları 
mahalli idarelerin tarh, tahakkuk ve tahsilat dışındaki iş ve işlemlerde Kontrolör
ler, teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar. 

Görevler 
Madde 20 — Kontrolörler 
A — Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen görev alanı içinde yıl

lık normal teftişler ile iş, işlem ve personel hakkında araştırma, inceleme ve so
ruşturma yapmak, 

B — Mülki idare Amirlerinin başkanı bulunduğu Mahalli İdarelerin tarih, ta
hakkuk ve tahsilat işlemlerini teftiş ve denetlemeye tabi tutmak, 

C — Teftişini yaptıkları birimlerin genel yönetim durumları, mevzuatın uy
gulanması, memur ve halkla münasebetler konularında inceleme araştırma yapmak, 
düşünce ve tavsiyelerini raporla bildirmek, 

D — Eylem ve işlemlerini teftiş ettikleri memurlar hakkında edindikleri 
bilgi ve kanaatlerine göre kısa ve açık birer gizli rapor düzenlemek ve ilgili Mahalli 
İdarenin yürütme organına vermek, 

E — Teftişe tabi bütün birimlerin çalışma alanlarına giren konuları yurt 
içinde ve dışında müstakilen veya Mülkiye Müfettişleri ile birtikte incelemek ve 
araştırmak, 
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F — Kurulmalarına karar verilen yem belediyelerin hizmete geçiş için zo
runlu muhasebe kayıtlarını başlatmak ve diğer hazırlık işlerinde yardımcı olmak, 

G — İl Mahalli İdareler Kontrolörlerini hizmet gereklerine göre en iy i şe
kilde yetiştirmek, 

H — İhtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerini teftiş etmek ve denet
lemek, 

işlerinde Bakanlıkça görevlendirilirler. 
Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 21 — Kontrolörler 
A — Gerekli gördükleri her türlü defterlerle, kayıt, belge, bilgilerin i lgil i dai

relerden istemek, görmek ve bunların örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun sübut 
delilini teşkil edenlerinde asıllarını almak, (asılları alınan belgelerin kontrolör ta-
rafından onaylı örneği dairesine verilir.) 

B — Birimlerin kasa, anbar ve dolaplarını saymak, incelemek ve gerekirse 
mühür altına almak, 

C — Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde sayılan kuruluşların Mülki idare 
Amirliği Sınıfı dışındaki amir ve memurları hakkında İçişleri Bakanlığının izni ile 
soruşturma yapmak ve bunlardan görevi başında kalmalarında sakınca görülenle
rin görevden uzaklaştırılmaları için yetkili mercilere teklifte bulunmak, 

D — Görevleri ile ilgili konularda gerek bulundukları yerlerdeki gerek bu 
yerlerin dışında bulunan resmi ve özel bütün kuruluş, makam ve şahıslarla yazış
ma yapmak, (İçişleri Bakanlığına bağlı merkez daireleri, diğer Bakanlıklar ve bun
lara bağlı merkez daireleri ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün aracılığı ile 
yazışma yapılır.) 

Yetkilerine sahiptirler. 
Kontrolörlerin Yapamıyacakları işler 
Madde 22 — Kontrolörler; 
A — Teftiş, inceleme ve araşt ı rma ile görevli oldukları daire ve kurumlarda 

görevlilerin yürütme işlerine karışamazlar. 
B — incelemek için el koydukları defterler ve kağıtlar üzerinde düzeltme ya

pamazlar veya bunlara yazı yazamazlar. (Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş 
edildiğini gösteren ve kontrolör tarafından tarih ve imza koymak suretiyle yapıla
bilecek işaretler bu yasağın dışındadır.) 

C — Teftiş edecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına bildiremez-
ler. 

D — Görevlerinden dolayı duydukları ve öğrendikleri gizli hususlarla yaptık
ları soruşturmanın safahatını açıklayamazlar. 

E — Teftiş, inceleme ve soruşturma ile görevli bulundukları sırada doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak soruşturma ve teftişle i lgil i memur ve şahısların hiz
met ve ikramlarım kabul edemezler, bunlarla alış-veriş'te bulunamazlar, borç para 
alıp veremezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, 
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

A — GENEL ESASLAR 
Yıllık Normal Teftiş Programları 
Madde 23 — Yıllık normal teftiş programları Teftiş Kurulu Başkanlığı ile 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğünce müştereken hazırlanarak İçişleri Bakanının 
onayına sunulur. 

Bu programların düzenlenmesinde teftişe tabi daireler ve kurumların yılda 
bir teftişi asıldır. Gerekli görülen hallerde bu süre değiştirilebilir. 

Teftiş programlarında kurumların hangi kontrolörler tarafından teftiş edilece
ği ve teftişe hangi tarihte başlanacağı belirtilir ve program kontrolörlere duyurulur. 
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O t u r m a Merkezleri ve Diğer İller Teftişleri 
M a d d e 24 — Yıllık n o r m a l teftiş programları; 

A — O t u r m a M e r k e z l e r i teftişleri, 

B — Diğer i l ler teftişleri, 

O l m a k üzere iki kısımda uygulanır. Oturma merkezleri teftişlerinin, diğer 

İllerdeki teftişlerini bitiren kontrolörler tarafından yapılması asıldır. 
Teftişin Süre Yönünden Kapsamı 
M a d d e 25 — Teftişler, 

A — M a i l birimlerde, önceki teftişin bittiği tarihten içinde bulunulan mali 
yılın başına kadar, 

B — Diğer birimlerde, önceki teftişin bittiği tarihten yeni teftişin sonuna 
kadar, 

C — Yeni kurulan birimlerde, kuruluş tarihinden başlamak üzere yukarı

daki bendlerde belirtilen tarihlere kadar, 
Geçen süreleri kapsar. 
Uzun süreden beri teftiş edilmemiş birimlerin teftişinde, teftişin süre bakı

mından kapsamı, verilen emirde belirtilir. 
Teftiş sırasında suç tesbit edildiği ve aynı suçun geçmiş yıllardada işlendi-

ğinden şüphe olunduğu takdirde bu sürelere bağlı kalınmaksızın geçmiş yıllar iş
lemleri de teftiş edilir. 

O t u r m a M e r k e z l e r i n i n Tesbiti 
M a d d e 26 — Oturma merkezleri Mahalli idareler Genel Müdürünün teklifi 

ve Bakan'ın onaya ile tesbit edilir. 
Kontrolörlerin Oturma Merkezlerinin Tesbiti 
Madde 27 — Her Kontrolörün oturma merkezi Mahalli idareler Genel Mü

dürünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile tesbit edilir. 
Inceleme-Soruşturma İşlerinde Çalışacak Kontrolörler 
Madde 28 — Gerektiğinde özel teftiş, inceleme ve soruşturma, yurt içinde in-

celeme ve araştırma, işlerinde görevlendirilecek kontrolörler yıllık normal teftiş 

programlarının düzenlenmesinden önce Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce se

çilirler. 

N o r m a l teftişle görevli kontrolörlere Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce 
gerekli görülen hallerde özel teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri verilebilir. 

Genel Müdüre Yardım işlerinde Görevlendirilecek Kontrolörler 
Madde 29 — Adaylık süresi dahil en az üç yıllık hizmeti olan kontrolörle-

arasından her yıl M a r t ayı içinde yeterli kadar sayıda kontrolör Mahalli idareler 
Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık onayı ile 1 yıl süreli olarak kontrolörlük hiz-
metlerinde işlemlerin yürütülmesi için görevlendirilirler. 

Bu Kontrolörler aynı işlerde yeniden görevlendirilebilirler. 
Kontrolörlerin Görev Yerlerinin Değiştirilmesi 
Madde 30 — Yönetmeliğin 23, 28, 29 uncu maddelerine göre görevlendirilen 

kontrolörlerin görevleri ve görev yerleri gerekli görülen hallerde görevlendirilme-
lerindeki usule göre her zaman değiştirilebilir. 

Genel Müdüre Yardım işlerinde Görevlendirilen Kontrolörlerin Görevleri 
Madde 31 — Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne yardım işlerinde görev

lendirilecek kontrolörler; 

A — Kontrolörlerin düzenledikleri teftiş rapor ve layihalarını inceleyerek 
mevzuata aykırı tenkit ve tavsiyeler görüldüğü takdirde kontrolörün aydınlatıl
ması, 

B — Soruşturma, r a p o r ve fezlekelerini inceleyerek idare, yönlerinin varsa 
yanlışlık ve noksanlıkların düzeltilip tamamlatılması, bunların ilgili yerlere gönde
rilmesi, 
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C — Mahalli İdareler hizmetlerinin genel gidişi ile yıl sonlarında kontrolör
lerin çalışma sonuçları, teftiş inceleme ve soruşturmaların genel durumunu gös
terir raporların düzenlenmesi amacıyla inceleme ve araştırma işlerinde yardımcı 
olunması, 

D — Teftiş programlarının hazırlanması. 
İşleri ile, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce verilecek diğer görevlerde 

Mahalli İdareler Genel Müdürüne yardım ederler. 
Kontrolörlerin Çalışmalarının Takip Edilmesi 
Madde 32 — Teftiş Kurulu Başkanı ve Mahalli İdareler Genel Müdürü gerek

li görülen hallerde kontrolörlerin çalışmalarım görev yerlerinde takip edebilir, bu ça
lışmalar Mülkiyet Müfettişlerinede takip ettirebilir. 

Teftiş, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Onaylarının Alınması 
Madde 33 — Yıllık normal teftişler dışında Mahalli İdareler Kontrolörlerine 

yaptırılacak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaya ilişkin Bakan onayı alma 
işlemleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılır. 

B — TEFTİŞE DAİR ESASLAR 
Teftiş Konuları 
Madde 34 — Teftiş konuları bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan teftiş 

birimlerine kanun, tüzük, yönetmelik, hükümet, kararları ve genel emirlerle veri
len görevlerle, bunların amir ve memurlarının genel iş ve yürütümleri ve başkan
lık ettikleri komisyonların her türlü karar ve işlemleridir. 

Grup Teftişlerinin Düzenlenmesi 
Madde 35 — Yıllık normal teftiş programları bir başkan ve yeteri kadar 

kontrolörden kurulacak teftiş gruplarınca veya grup esasına bağlı kalınmadan gö
revlendirilecek kontrolörlerce uygulanır. 

Ancak, görev mıntıkasında görevli Mülkiye Müfettişinin bulunması halinde 
Grup Başkanlığı görevi Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülür. 

Kontrolörler oturma merkezleri dışındaki İl, ilçe ve kasabalarda bulunan bi
rimlerin teftişinde 6 ayı geçmemek üzere çalıştırılabilirler. Ancak, verilmiş olan 
teftiş proğramının bitirilmesi şarttır. 

Teftiş programı dışında kontrolörlere verilecek özel teftiş, inceleme ve so
ruşturma, inceleme ve araştırma görevleri ile ilgili olarak oturma merkezi dışın
da geçecek süreler 8 aylık süreye dahil edilmez. 

İl Merkezindeki Birimlerin Teftişi 
Madde 36 — Görev verildiğinde, İl merkezindeki birimlerin teftiş programı 

genel teftiş programında gösterilmemişse grup başkanı tarafından düzenlenerek 
ilgili kontrolöre duyurulur ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu 
programların bütün birimlerin teftişleri aynı zamanda bitirilecek şekilde düzen
lemesi asıldır. 

Gerektiğinde İl merkezindeki birimlerin teftiş programı Bakanlık Teftiş Ku
rulu Başkanlığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce müştereken düzenlene
bilir. 

İlçe teftişlerini bitiren kontrolör il merkezinde kendisine verilen işleri ta-
mamladıktan sonra grup başkanının belirteceği şekilde programını bitirememiş 
kontrolöre yardım eder. 

Bir îl'in teftiş programı bitirilmeden diğer il'in teftişine başlanamaz. 
Teftiş Süreleri 
Madde 37 — Kasabaların birim sayısı ve iş hacmine göre bir kontrolör tara

fından en az 5 en çok 10 günde teftiş edilmesi asıldır. Küçük belediyelerin teftişinde 
bu süre 7-20, büyük ilçe belediyelerinde ise, 20-30 gündür. 

Bu sürelerin yetmiyeceği anlaşılırsa durum gerekçesi ile birlikte Mahalli 
İdareler Genel Müdürüne ve grup başkanına bildirilir. 
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Grup Başkanının görev ve yetkileri 
Madde 38 — Grup Başkanı grubun temsilcisidir. Bu sıfatla; 
A — Gruptaki kontrolörlerle sürekli şekilde temas kurar, gerektiğinde top-

lantılar yaparak çal ışmaları düzenler, kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirlerin 
uygulanmas ında ve anlaş ı lmasında birliği sağlar. 

B — Kontrolörlerin çalışmalarını, teftiş rapor ve layihalarını yerinde ve sü-
resinde düzenleyip ilgililere verilmesini takip eder, genel davranışları ile ilgilenerek ge-
rekirse Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bilgi verir. 

C — Grup Başkanı Mülkiye Müfettişi olduğu takdirde durum Teftiş Kurulu 
Başkanlığı aracılığı ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. 

C) ÖZEL TEFTİŞE DAİR ESASLAR 
Tanımlama 
Madde 39 — Özel teftişler Yıllık normal teftiş programları dışında yapılan 

teftişlerdir. Özel teftişler Mahalli İdareler Genel Müdürünce görevlendirilecek 
Kontrolöre yaptırılır. 

Bu teftişler; 
A — Bakan'ın re'sen yazılı veya sözlü emri, 
B — Bakanlık merkez kuruluşuna dahil veya bağlı dairelerle il valilerinin 

istemesi ve Bakanın emri, 
C — Yıllık normal teftiş sonuçlarının denetlenmesi amacıy la Mahalli İda-

reler Genel Müdürünün istemesi ve Bakanın onayı, 
ile yapılır. 
Özel Teftişin süre ve birimler yönünden kapsamı 
Madde 40 — ö z e l teftiş emrinde teftiş edilecek birimlerle, servisler ve teftişin 

süre bakımından kapsamı açıkça belirtilir. 
ö z e l teftiş görevi birden çok kontrolöre verilmiş ise, bu yönetmeliğin grup 

teftişlerine dair hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
TEFTİŞE DAİR İŞLEMLER 

İlk iş lemler 
Madde 41 — Kontrolörler, veznesi, kasası, kıymetli evrakı ve anbarı bulunan 

birimlerin kasalarını, kıymetl i evraklarını ve gerekli gördükleri halde anbarlarını 
sayarak işe başlarlar. 

Aynı gün içinde hesapların incelenmesi veya sayımların yapılması m ü m k ü n 
olmadığı ya da bitiri lemediği takdirde kasa ve anbar kontrolör tarafından mühür
lenir, bunlarla ilgili belge ve kayıtlara el konularak saklanır. Ertesi günü işe de
vam olunur. Say ım ve inceleme sonuçları bir tutanakla tesbit olunur. 

Mali birimlere öncelik verilmesi 
Madde 42 — Teftişlerde mali birimlerin teftişine öncelik verilir, 
ö n c e k i Teftiş sonuçlarının araştırılması 
Madde 43 — Teftişe başlanırken ilkin önceki teftişdeki tenkit ve tavsiyelerin 

ne ölçüde yerine getirildiği araştırılır. O tarihe kadar tamamlanmayan veya dü
zeltilmeyen konular teftiş rapor ve layihalarında belirtilir Ayrıca ilgili memurla
rın açıklamaları yerinde ve yeter görülmediği takdirde konuların önemine göre so-
rumluluları hakkında usulüne uygun olarak soruşturma yapılır. 

Teftişin memurun huzuru ile yapılması 
Madde 44 — Teftişin, hizmetin aksatılmaksızın ilgili memurun huzuru ile ya

pı lması asıldır. 
Kontrolörler yararlı görülürse teftiş başlamadan önce meselelerin tesbiti ve 

teftiş bittikten sonra da teftiş sonuçlarının değerlendiri lmesi yönünden ilgili me
murlarla toplantı yapabilirler. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - 10 



Teftiş layiha ve raporları 
Madde 45 — Teftiş layiha ve raporları kısa, açık, teftiş edilen birimin hiz-

met kalitesine, verimine ve etkenliğine dair konularla bunların çözümlenmesine 
yarayacak tedbirleri kapsayacak şekilde düzenlenir, önemli olmayan şekle dair 
hususlar memura sözlü olarak açıklanır. 

Teftiş sırasında yapılan soruşturma 
Madde 46 — Teftiş sırasında, kontrolör tarafından tesbit olunan veya ihbar 

ve şikayet üzerine el konulan soruşturma konulan ile yapılmakta olan idari, cezai, 
inzibati ve hukuki kovuşturma işlemleri teftiş layiha ve raporlarında belirtilir. 

Kontrolörler, teftişleri sırasında ortaya çıkarttıkları veya ihbar ve şikayet 
yoluyla el koydukları inceleme ve soruşturma konularını ve ilgili memurun kimli
ğini Bakanlığa (Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne) ve Grup Başkanlığına bildi
rirler. 

Grup Başkanları kendilerine verilen veya gönderilen ihbar ve şikayet yazı-
larını ilgili birim veya servisi teftiş eden kontrolöre verirler ve Bakanlığa (Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü) de bildirirler. 

Teftiş sonuçlarına göre ilgili memurlar hakkındaki takdir, ödül ve ceza is
tekleri için ayrı rapor düzenlenebilir 

Zaman aşımı hali 
Madde 47 — Teftiş sırasında zaman aşımı yada hakkın, düşmesinden dolayı 

idareye zarar vereceği tesbit olunan konular teftişin sonu beklenmeksizin bir ra-
porla takiple yükümlü makama bildirilir, ve raporun iki örneği de içişleri Ba
kanlığına gönderilir. Ayrıca bu durum teftiş layiha ve raporlarında belirtilir. 

Teftiş rapor ve layihalarının düzenlenmesi 
Madde 48 — Kontrolörler mecburiyet olmadıkça layiha ve raporlarını yerinde 

düzenleyerek ilgili memur ve makamlara verirler. 
Layiha ve raporların no yolda işleme tabi tutulacağı son maddelerinde açık 

lanır, 
Mülkiye Müfettişleri ile birlikte görev verilmesi 
Madde 49 — Mülkiye Müfettişleri ile kontrolörler müşterek teftiş görevi ve

rilmesi halinde grup başkanı olan müfettişin yapmış olduğu görev dağıtımına göre 
birimlerle ilgili teftişi yapanlar layiha ve raporda ayrı ayrı belirtilir. 

Teftiş Layihalarının cevaplandırılması 
Madde 50 — Teftiş layihasını alan memur tenkit ve tavsiyeler hakkındaki 

açıklama ve düşüncelerini layihanın özel yerinde madde sırasına göre yazarak im-
zalar. Memur layihayı cevaplandırdıktan sonra birinci ve varsa ikinci derece amir
leri ile, ilgisine göre Bucak Müdürü veya Kaymakam ve Vali de görüş ve düşünce
lerini layihanın özel yerlerine yazarlar. 

Cevaplama suresi, layihanın verildiğinden itibaren yedi gündür. 
Eylem ve işlemleri teftiş edilen memur, layihaların süresinde cevaplandırıl

masını ve iki nüshasının kontrolöre gönderilmesini sağlar. 
Cevaplandırılmış layihaları alan kontrolör, ileri sürülen görüş ve duşunceleri 

inceleyerek bunlar hakkındaki son düşüncelerini layihanın özel yerlerine yazdık
tan sonra bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmek üzeri iki nüsha olarak 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderir. 

Teftiş rapor ve layihalarının incelenmesi 
Madde 51 —• Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne gelen rapor ve layihalar 

Genel Müdürlükçe incelenip, rapor ve layihalardaki tenkit ve tavsiyelere uyulma-
yan hallerde durum gerekçeli olarak kontrolöre bildirilir. Ve bu yazının bir örneği 
de rapor ve layiha ile birlikte ilgili Mahalli, idare birimine gönderilir. 
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Mülkiye Müfettişleri ile birlikte yapılan teftişlerde düzenlenen layiha ve ra-
porların incelenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılarak Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğüne sonuç intikal ettirilir. 

Teftiş rapor ve layihalarının merkezde değerlendirilmesi 
Madde 52 — Teftiş rapor ve layihaları incelenerek kontrolörün tenkit ve tav-

siyelerine uygun görülenlerin yerine getirilmeleri, birimlerine bildirilir. Sorumlu 
memurlar bu bildiriden itibaren bir ay içinde hata ve noksanlıklarını düzeltmek 
ve tamamlamakla, birim amirleri ile mahalli mülki amirlerde teftiş sonuçlarının ye
rine getirilmesini sağlamakla mükelleftirler. 

Teftiş rapor ve layihaları kontrolörlerin değerlendirilmeleride gözönünde bu
lundurulur. 

Teftiş sonuçlarından Bakanlığa bilgi verilmesi 
Madde 53 — Valilikler teftiş layiha ve raporlardaki tenkit ve tavsiyelerin 

yerine getirilmesini sağlayarak kesin sonuçtan Bakanlığa bilgi verirler. 

Teftiş rapor ve layihalarının birimlerde saklanması 
Madde 54 — Teftiş rapor ve layihaları Bakanlık ve diğer mercilerden verilen 

bunlarla ilgil i emir ve yazılarla birlikte işleme tabi tutularak ilgili birimlerce özel 
dosyasında saklanır. 

Teftiş defteri ve işlemleri 
Madde 55 — Her teftiş biriminde ve gerekli hallerde servislerinde Mülkiye 

Teftiş Kurulu Tüzüğünün 18 nci maddesinde tanımlanan birer «Teftiş defteri» bu
lunur. 

Bu defterin her sayısı numaralı ve mühürlü olacak ve son sayfaya yaprak 
adedi yazılarak mühür ve imza ile tasdik olunacaktır. 

Kontrolörler teftişe başlayıp bitirdikleri tarihleri, hangi işleri teftiş ettikle-
rini, düzenledikleri teftiş layiha veya raporunun tarih ve sayısının, teftiş edilen 
memurun görevini, adını ve soyadını bu deftere yazarak imzalarlar, teftişle ilgili 
olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleride 
işlem ve eylemleri teftiş olunan amir veya memur tarafından söz konusu defterle-
rin özel bölümüne yazılarak imzalanır. 

Görevden ayrılan memur teftiş defterini 52. maddede sözü edilen teftiş dos
yası ile birlikte yeni gelen memura devretmekle, yeni giren memurda bu defter 
ve dosyayı İsteyip almakla mükelleftir. 

Gizli sicil notu 
Madde 56 — Kontrolörler eylem ve işlemlerinin teftiş ettikleri memurlar 

hakkında örneğine uygun bir sicil notu düzenleyerek, gizli tezkiyelerini de tezkiye 
amirlerince dikkate alınmak üzere kurum amirine verirler. 

Personel Mükellefiyeti 
Madde 57 — Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işleri ile ilgili per-

sonel, 
A — Saklamakla ve yönetmekle görevli oldukları her türlü değerlerle, iş ve 

işlemlere dair açık ve gizli bütün belge, bilgi, kayıt ve defterlerin istendiğinde gö
revli kontrolöre göstermek, 

B — Kontrolörün sorularını cevaplandırmak, sayma, tesbit etme ve incele
me işlerine yardım etmek, 

ile mükelleftirler. 
Bu mükellefiyetlerini hiçbir sebeple geciktiremezler. Kontrolörün teftişe baş

lamasından itibaren teftişe tabi memurlar kendi servislerinin teftişi bitinceye kadar 
yıllık izin kulanamazlar. İzin vermeye yetkili merciler bu hususu dikkate almak 
mecburiyetindedirler. 
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ALTINCI BOLUM 
İNCELEME VE ARAŞTİRMA 

İnceleme ve araştırma konuları 
Madde 58 — Kontrolörler görev alanlarına giren konularda ve kuruluşlarda 

inceleme ve araştırma yapmak üzere Mahalli idareler Genel Müdürlüğünce görev-
lendirilebilirler. 

Kontrolörler teftişleri sırasında görev alanlarına giren konuları inceleyip 
arttırabilecekleri gibi, bu konularda özel araştırma yapılması ivin Mahalli ida-
reler Genel Müdürlüğüne teklifte bulunabilirler. 

inceleme ve araştırma raporu 
Madde 59 — İnceleme ve araştırma sonuçları bir raporla Mahalli idareler 

Genel Müdürlüğüne bildirilir. 
Bu raporların birer nüshası yürütmeyle ilgili birime Bakanlık Teftiş Kurulu 

Başkanlığınca gönderilir. Raporların uygulanmasından alınan sonuçlar yürütme 
ile ilgili birim tarafından Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

inceleme raporları 
Madde 60 — Kontrolörler teftişe tabi butun birimlerin hizmet ve çalışmaları 

ile ilgili alanlarda ve bu birimlerde mevzuatın uygulanışında bir konunun eleşti
rilmesini gerekli gördükleri takdirde düşüncelerini Mahalli idareler Genel Müdür-
lüğüne bildirmek için inceleme raporu düzenlerler. Mahalli idareler Genel Müdür
lüğü kontrolörün düşünce ve tavsiyelerine katılmamışsa durumu kontrolöre bildi
rir. 

Raporların Yayınlanması 
Madde 61 — inceleme ve araştırma raporlarından Bakanlıkça uygun görü-

lenler yayınlanır. 
Hizmetiçi eğitimde görev almak 
Madde 62 — Kontrolörler teftiş sırasında eylem ve işlemlerinin teftiş ettik

leri memurların eğitimlerine ağırlık vermekle birlikte teftişe tabi bütün birimle-
rin görevlerinin hizmetiçi eğitimleri amacıyla düzenlenecek programların hazır
lanmasına ve uygulanmasına katılırlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ İLE MÜNASEBETLER 

Kontrolör çalışmalarına yardımcı olma ve yol gösterme 
Madde 63 — Mülkiye Müfettişleri programına dahil İl, ilçe ve servislerde ça-

lışmakta olan kontrolörlerin karşılaştıkları meselelerde ve hizmet akışındaki tıkanık
larda onlara yardımcı olurlar ve yol gösterirler. 

Müşterek Grup merkezlerinde grup başkanlığı 
Madde 64 — Mülkiye Müfettişleri ile aynı grupta çalışan kontrolörlerin grup 

başkanlığı görevi müfettişten grup başkanı tarafından yürütülür. 
Birlikte çalışma 
Madde 65 — Teftiş programları gereğince kontrolörler, Mülkiye Müfettişleri 

ile birlikte aynı birimde çalışmaları halinde, o birimdeki Mülkiye Müfettişine tabi 
olarak çalışmalarını yürütürler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Mali hakların ödenişi 
Madde 66 — Kontrolörler her türlü özlük haklan ve yollukları ile PTT ve di

ğer taşıma giderlerini her ay başında çekle mal sandıklarından alırlar. 
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Aylık cetveller 
Madde 67 — Hesapların ay sonuna kadar kapatılması ve aylık çalışma, hak-

etme cetvellerinin en geç sonraki ayın 15 nci gününe kadar Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

İzinler 
Madde 68 — Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni verilip kullanılmasında 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kural ve usullere uyulur. 

Kontrolörler, ulusal bayramlar ve genel tatillerle hafta tatillerini yol mas
rafı istememek kaydıyla diledikleri yerlerde geçirebilirler. Bu takdirde tek başına 
çalışanlar ve grup başkanları Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne, gruba dahil 
olanlarda grup başkanına bilgi verirler. 

Yıllık İzinlerin oturma merkezlerinin teftişi sırasında kullanılması asıldır. 

Layiha, rapor ve formlar, açık ve kapalı haberleşme 
Madde 69 — Teftiş rapor ve layihaları, inceleme ve araştırma, gizli sicil ra

porları, soruşturma rapor ve fezlekeleri, aylık çalışma ve haketme cetvelleri ile yıl
lık istatistik çizelgelerinin formları ve açık ve kapalı haberleşme hususlarında 
«İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma ve Soruşturma Yönetmeliklerine Dair 
izahname» hükümleri uygulanır. 

inceleme ve soruşturma işleri 
Madde 70 — Kontrolörler tarafından yapılacak inceleme ve soruşturma iş

lemlerinde «Mülkiye Müfettişleri Tarafından Yapılacak inceleme ve Soruşturmaya 
Dair Yönetmelik» İn İlgili hükümleri uygulanır. 

Kontrolörlerin sicil amirleri 
Madde 71 — Mahalli idareler Kontrolörlerinin sicil amirleri birinci derecede 

Mahalli Idareler Genel Müdürü, ikinci derecede Müsteşar ve Üçüncü derecede de 
Bakan'dır 

Kontrolörlere verilen araç ve gereçler 
Madde 72 — Kontrolörler görevde bulundukları sürece kullanmak üzere ken

dilerine verilen araç ve gereçleri iyi ve temiz kullanmak, kontrolörlükten ayrıldık
larında geri vermekle mükelleftirler. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 
Madde 73 — 6/6/1980 tarih ve 17009 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İçiş-

leri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Geçici Madde 1 — Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde söz konusu edilen 
22/5/1983 tarih ve 18054 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik hükümleri 
yürürlüğe girinceye kadar 26/5/1974 tarih ve 14897 sayılı Resmî Gazete'de yayınla
nan «İçişleri Memurluğuna Atanacaklar İçin Sınav Yönetmeliği» hükümleri uygu
lanır. 

Yürürlük 
Madde 72 — Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 
Madde 73 — Bu yönetmelik hükümlerini içişleri Bakanı yürütür. 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığından: 

1615 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Yönetmeliğinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetmeliğe Bazı Maddeler 

Eklenmesi Hakkında Yönetmelik 
M A D D E 1 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayın-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra 6 nci fıkra olarak eklenmiş ve mevcut 
6 nci fıkranın numarası 7 olarak düzeltilmiştir. 

«3. «Bakanlık» deyiminden Maliye ve Gümrük Bakanlığı, «İdare» deyiminden 
Gümrük İdaresi, «Kanun», «bu Kanun», «Kanunda» ve «bu Kanunda» deyimlerinden 
1615 Sayılı Gümrük Kanunu anlaşılır. 

6. Çıkış deyimi; çıkış eşyasının Gümrük Kanununun 127 nci maddesi gere
ğince muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya çeşitli yerlerden, 
bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme veya diğer eşyada yüklemenin ta
mamlanmasını veya Gümrük Kanununun 127 nci maddesi gereğince muayenesi ta
mamlandıktan sonra çıkış sundurma, antrepo veya serbest bölgelere alınmasını ifa
de eder.» 

M A D D E 2 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan Gümrük Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddeye 6 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«5. Satışa intikal eden eşyanın vergi ödeme mükellefiyeti, giriş beyannamesi 
verilmiş veya tahakkuk kâğıdı düzenlenmiş olduğu hallerde bunların tescil edildiği, 
aksi halde tesbit kâğıdının gümrükçe tanzim ve tescil olunduğu tarihte, 

6. Bakanlıkça tesbit edilecek esaslara göre eşyanın ithal işlemi sonradan ya-
pılmak üzere, mal sahibine, temsilcisine veya taşıyıcısına teslim edilmesi halinde 
vergi ödeme mükellefiyeti eşyanın teslim edildiği tarihte, 

başlar.» 
MADDE 3 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımla

nan Gümrük Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Vergiye Esas Olan Tarife 
Madde 5 — Gümrük vergisi, Gümrük Kanununun 3 ncü maddesi gereğince 

ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte eşyanın bulunduğu hal ve mahiyetine 
göre o tarihte yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nisbet, had ve 
esarlara göre hesaplanır. 

Tarifenin vergi nisbetlerini art ıran hükümlerinin uygulanmasına. Kanunda 
aksine sarahat bulunmadıkça, yayımı tarihinden üç ay sonra başlanır. Ancak, Güm
rük Kanununun 20 ve 2i nci maddeleriyle 14.5.1964 tarihli 474 Sayılı Kanuna göre 
yapılacak değişiklikler ve alınacak kararlar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

(Gümrük Kanunu Madde: 4 

MADDE 4 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımla
nan Gümrük Yönetmeliğinin 6 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Vasfı Değişen Eşya 
Madde 6 — Ödeme mükellefiyetinin başladığı günden sonra eşyanın vasıfların

da meydana gelen değişmeler ve bozulmalar sebebiyle gümrük vergilerinden indirim 
yapılamaz. 
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Ancak, fiili ithalden önce herhangi bir kaza sonucu ya da elde olmayan ne

denlerle eşyanın hasara veya kayba uğraması veya harap olması hallerinde, külfet 
ve masrafları sahibine ait olmak üzere ve bu durumların ilgili gümrük idaresine is-
bat edilmesi şartıyla, gümrük idaresinin "denetimi altında aşağıdaki şekillerde iş
lem yapılır. 

1. Hiçbir surette kullanılamaz hale gelmiş eşyanın, sahibi isterse, usulü dai
resince imhasına veya yurt dışına çıkarılmasına izin verilir. 

2. Münhasıran ilk madde olarak kullanılması mümkün hale gelen eşyanın 
vergisi ilk madde tarifesi üzerinden hesaplanır. Lüzumu halinde, gümrük idaresince 
bu eşyanın ilk madde şeklinden başka surette kullanılmasını önleyici tedbirler de 
alınır. 

3. Kısmen hasara uğrayan eşyanın ayrılması mümkün ise hasara uğramış 
kısmı, değilse tamamı hakkında sahibinin isteğine göre 1 ve 2 nci fıkralar hükmü 
uygulanır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutulmasına gümrük idaresince izin 
verilir. 

5. Eşya, sahibi tarafından, Hazineye hiçbir masraf yüklenmemesi kaydıyla 
gümrüğe terkedilebilir. 

Ancak, bu fıkralardaki işlemlerin uygulanması sırasında ilk tesbit ve tahak
kuka göre bir ceza tayini gerektiği hallerde bu ceza alınır. 

(Gümrük Kanunu Madde: 51 
MADDE 5 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımla

nan Gümrük Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

«Bu fıkrada zikredilen benzerlik Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve 
Resmi Gazete ile ilân olunur.» 

MADDE 6 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan Gümrük Yönetmeliğinin 9 ncu maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tarifenin izahnamesi ve Tarife Cetveliyle İzahnamenin repertuvarlan (eşya 
fihristi), Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanır ve yayınlanır. Bu yayın keyfi
yeti ile bunun satılacağı yerler ve fiyatları Resmî Gazete'de ilân olunur.» 

MADDE 7 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan Gümrük Yönetmeliğinin 10 ncu maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Tek ve Maktu Tarife 
Madde 10 — Posta yoluyla veya yolcu beraberlerinde gelen ve ticari mahiyette 

bulunmayan vergiye tabi eşya ile sınır ticaretine konu teşkil etmesi uygun görülen 
eşyadan alınacak gümrük vergilerini göstermek üzere Kanunlarda belirtilen azami 
hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Bu konudaki Bakanlar Kurulu Karan Bakanlıkça ayrıca duyurulur. 
(Gümrük Kanunu Madde: 8)» 
MADDE 8 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımla

nan Gümrük Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Muafiyetler 
Madde 12 — Gerçek ve tüzel kişiler için yurda ithal edilecek, aşağıdaki fıkra

larda gösterilen eşya, şartlarına uyduğu takdirde gümrük vergisinden muaftır. 
Bu eşyadan gümrükçe tahsil edilen her türlü vergi ve resimler (Tekel resmi 

dah*l) de aranmaz. 
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I — Genel, katma ve özel bütçeli daireler ile kamu yarar ına hizmet eden 
demekler tarafından kurulan ve Bakanlar Kurulu Karan ile milletlerarası kuruluş
larla işbirliğine izin verilen vakıfların müze, kitaplık, dokümantasyon merkezleri 
için teşhir edilmek ve okunmak üzere gelen her türlü eşya, kitap, mecmua, risale ve 
eserlerle, bunlarla ilgili mikrofilmler, mikrofişler, video bandları ve ses bandları ay-
rıca. okullar ile bahsi geçen daire ve kuruluşların hayvan ve bitki bahçeleri, numune 
ve üretme fidanlıkları, göl ve havuzları için gelen her türlü bitki ve hayvanlar ile 
bunların tohumlan ve yumurtaları (Bunların kap ve kılıfları, nakil sırasında kulla-
nılan eşya, malzeme ve kumanyalar dahil), 

II — a) Sosyal, kültürel, hayri ve sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde 
kurulmuş dernek, vakıf ve teşekküller tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faali
yette bulunan kamu yararına çalışan derneklere ve vakıflara, 

b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Türkiye'deki kamu yararına çalışan 
derneklere ve kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilen tesisler ile resmi teşekküllere, belediye ve köy tüzel kişiliklerine, 

Bağış yoluyla gönderilen veya yurt dışında temin edilen para ile alınıp getiri
len, gerek miktar gerek özellikleri bakımından konularına uygun olduğu Bakanlıkça 
kabul edilecek eşya (Genel ve katma bütçeli daireler dışında binek otomobilleri ha-
riç). 

Bu konudaki müracaatların ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile Vakıflar ve Der
neklerin Genel merkezleri kanalıyla yapılması gerekir. 

Bu maddenin II nci fıkrası ve Kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası gere-
ğince yapılacak bağışlarda uyulacak esaslar aşağıda gösterilmiştir : 

1 — a) Bağış konusu eşyanın evsafını (cins, nevi, nitelik, marka, model, mo
tor ve şasi numarası gibi) tam olarak belirleyen ve eşya mülkiyetinin bağışlayana 
ait olduğunu gösteren bir belgenin, 

b) Noterde veya dış temsilciliklerimizde düzenlenen bağış senedinin veya 
uluslararası antlaşmalar, projeler uyarınca düzenlenen belgelerin veya bunlardan 
herhangi birisinin bulunmaması halinde Bakanlıkça kabul edilecek diğer bağış bel
gesinin, 

Bakanlığa verilmesi zorunludur 
2 — Hibeyi kabul eden ilgil i kuruluşlarca, bağlı veya denetiminde bulunduk 

l an en üst merci kanalıyla ve 1 inci fıkrada istenilen belgelerle Bakanlığa başvurul
ması gerekmektedir. 

3 — Bakanlığa intikal eden talepler; Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Mü
dür Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısından oluşan bir 
heyet tarafından karara bağlandıktan sonra, eşyanın ithali için gümrüğe talimat 
verilir. 

4 — ilgi l i gümrüğünce eşyanın bağış işleminin yapılabilmesi için: 
a) Eşyanın gümrüğe teslim edilmiş olması, 
b) Eşyanın, Bakanlıkça verilen talimatta belirtilen ayniyatına uygun bu

lunması gerekmektedir. 
5 — ilgi l i gümrük idaresince, ithal işleminden sonra, ithale müteallik evrakın 

(giriş beyannamesi veya tahakkuk kâğıdı) tarih ve sayısının, bordro gün ve sayısı ile 
birlikte, bir yazı ite Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler Şubesi Müdürlüğüne 
bildirilir. 

Ayrıca, bağış suretiyle ithal edilen eşya taşıt aracı ise ilgili idarelerce düzen
lenecek trafik şahadetnamesi ve ruhsatnameleriyle trafik kayıtlarına (Bu araç Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının tarih sayılı yazısına dayanılarak ce 
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gümrük vergilerinden muafen ithal olunmuştur. B u aracın, ithali y a p a n kuruluş ta

rafından k o n u s u n a ve şartlarına uygun olarak kullanılması zorunlu olup b i r başka-

sının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. M a l i y e ve Gümrük Bakanlığından izin 

alınmadan devir veya satışı yapılamaz.) şeklinde not konulur. 

III — Doğrudan doğruya veya gerçek ve tüzel kişiler aracı edilerek, hazineye 

yardım maksadıyla ve bağış y o l u y l a gelen her türlü eşya ve kıymetler. 

B u hususta aşağıdaki şekilde işlem yapılır: 

a) Hazineye yardım maksadıyla ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve 

kıymetler, Devlet M a l z e m e Ofisi Genel Müdürlüğü veya o n u n adına eşyayı çek

meye yetkili kılınacak resmi daire tarafından ithal olunur. 

b) Eşyanın gümrükten çekilebilmesi için, Devlet Malzeme Ofisi Genel Mü

dürlüğü v e y a o n u n adına eşyayı çekmeye yetkili kılınacak resmi daire tarafından 

eşyanın giriş işlemini yapacak gümrük idaresine üç nüsha giriş beyannamesi ve

rilir. B u beyanname altına muhtevası eşyanın 1615 sayılı Gümrük K a n u n u n u n 

8 n c i maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince muafen ithali beyan ve talep olunur. 

c) Gümrük idarelerince de, Devlet Malzeme Ofisi veya o n u n adına eşyayı 

çekmeye yetkili kılınacak resmi daireler tarafından verilecek beyanname üzerine, 

eşyanın muayenesi yapılıp başkaca hiç b i r belge ve izin aranılmadan ve vergiye 

tabi tutulmadan eşya ilgililere i m z a karşılığında teslim edilir. 

I V — a) M i l l i S a v u n m a Bakanlığı, J a n d a r m a Genel Komutanlığı ve S a h i l 

Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük giriş beyannamesi ve ithal izni b u 

kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından sağlanan her türlü 

h a r p silah, araç, gereç, teçhizat, makina, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, 

bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, h a m 

madde, malzeme (eğitim malzemesi dahil) ve h a r p ganimetleri ile memleket için

den sağlanamayan ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul, tesbit ve belge

lenecek her çeşit ilaç ve ilaç hammaddeleri, 

b) M i l l i S a v u n m a Bakanlığı, J a n d a r m a Genel Komutanlığı ve S a h i l Güven

lik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış k a y n a k l a r d a n alınan her türlü 

yardım malzemesi, 

c) Emniyet G e n e l Müdürlüğünce, emniyet hizmetleri ihtiyacı için dış mem

leketlerden satın alınarak ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silah

lar ile bunların teferruatı, 

d) M i l l i s a v u n m a ve iç güvenlik konularında; M i l l i S a v u n m a Bakanlığı, 

J a n d a r m a Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür

lüğü ve Gümrük M u h a f a z a Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının sağlanması için; Türk 

Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile ser

mayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarı

d a yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla 

i thal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi m a k a m tarafından onaylanan her 

türlü silah, araç, gereç, anamalzeme, mühimmat, m a k i n a , elektronik, elektrikli ci

haz alet ve teferruatları ile bunların üretimi, bakımı ve onarımında kullanılacak 

her türlü parça, yedek parça, m a m u l , yarı m a m u l maddeler, malzemeler, 

V — K a r a sınırlarımızdan beş kilometre k a d a r derinlikte b u l u n a n köyler ve 

kasabalar halkının gümrük kapılarından geçerdiği kendisinin veya ailesinin k u l 

lanmasına özgü e ş y a 

B u eşyanın kıymetiyle y u r d a girişinde girişinde uygulanacak usuller Yö-

netmeliğin 1051 n c i maddesinde gösterilmiştir. 
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VI — Harp esirleri ve harp zamanlarından enterne edilen askeri ve sivil k i 
şiler adına bağış yoluyla gönderilen yiyecek ve içecek (tütün ve sigara dahil) ve 
giyim eşyası (karşılıklı olmak şartıyla). 

VII — a) M i l l i deniz ve hava gemilerinin yabancı limanlarda ve meydan-
larda yalnız kendi ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi. 

b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin, kendilerine mahsus olarak İçlerinde 
getirdikleri veya Türk limanlarında gümrüklenmemiş mallardan aldıkları yakıtlar 
ve yağlayıcı maddelerle gemi adamları ve yolcularına özgü yiyecek ve içecekler (te
kel maddeleri dahil) ve donatım eşyası ve işletme malzemesi (gemilerden dışarı çı
karılmaması ve karşılıklı olması şartıyla). 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve 
çeşitleri ve bu hususta uygulanacak işlemler Yönetmeliğin 1380 ve sonraki mad
delerinde gösterilmiştir. 

c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk gemileri ve uçakları hakkında da yu-
karıki hükümler uygulanır. Ancak, bu taşıtlar kabotaj seferleri esnasında yabancı 
yakıt, yiyecek ve içecek maddelerini, vergileri ödenmek şartıyla kullanabilirler. 

Bu taşıtların düzenli seferli olanlarının yabancı ülkelere yaptıkları sefer
den son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları halinde, bu limandaki 
bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır. 

d) Yemekli vagonların Türkiye sınırından geçtikten sonra hazırlayacakları 
ilk kahvaltı ve yemek için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle yakıtlar (tekel 
maddeleri bu hükmün dışındadır). 

VIII — İktisadi bir faaliyetin reklamı amacıyla getirilecek ve parasız dağıtı
lacak olan basılı ilan, katalog, broşür, takvimler ve benzeri matbualar. 

IX — NoeL yılbaşı, şeker ve kurban bayramları dolayısıyla dışardan gönde
rilecek, süre ve kıymetleri Bakanlar Kurulunca düzenlenecek hediyelik eşya. 

Bu konudaki Bakanlar Kurulu kararı Bakanlıkça ayrıca duyurulur. 
X — Türkiyede yapılacak uluslararası kongrelere veya spor temas ve gösteri

lerine katılacak delege ve kişilerin isimleri bulunan plaketler, bunların milli bayrak
ları veya kulüp flamaları ve bunları takmaya özgü ağaç ve madenden yapılmış ve 
bu toplantı ve temaslara ait rozet kupa ve broşürler ve bu kongre ve spor temas 
ve gösterilerine ait cihaz, alet ve malzeme. 

XI — Türkiyede yapılan ve yapılacak olan ulusal ve uluslararası ve her tür
lü yarışmalarda ödül olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya 

XII — Aile fotoğraf filmleri ve resimleri, basın ile ilgili aktüalite filmleri ve 
resimleri, fono-post maddeleri (yalnız mektup ve muhabere vasıtası olarak kulla-
nılanları dolu ve birer adet), plak, tel ve bandlarla mürettep sesli ve yazılı basılı 
yayın, kişisel tedavide kullanılacak miktar ve mahiyette ilaçlar (konulmuş kanun 
hükümleri saklıdır). 

Bu fıkrada sözü edilen ilaçların kişisel tedavide kullanılması hususu ile mik
tar ve niteliği lüzumu halinde, mahalli sağlık kuruluşlarına takdir ve tasdik etti
rilir. 

XIII — Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergilerin yapım dekoras
yonunda kullanılmak üzere getirilen eşya (Bu yerlerden dışarı çıkarılmamak şar-
tıyla). 

XIV — a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.02. 87.09. 87.10 ve 87-ll-posis-
vonlarında yer alan ve münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere 
Özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından 
ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomo
billeri. 
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Bu fıkra gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının malûl ve sakat 
olmayanlara herhangi bir şekilde devri halinde gümrük vergisi alınır. Ancak, bu 
fıkra'gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının başka bir malûl ve sakata 
devri veya bunların ölümü sonucu varislerine intikali halinde gümrük vergileri alın
maz. 

b) Protez uzuvlar (protez dişler hariç) ile organizmaya takılan sair uzuv 
ve parçalar, 

c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 nci fasıllarında yer alan ve sa
katların sanatlarının icrası için bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları 
alet ve makinalar (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izniyle), 

d) Sakatların ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek ve bunların ba
kım, tedavi ve yaşamlarım sürdürmeleri için zorunlu olan eşya ile organ nakli için 
kurulmuş vakıfların yurt dışından amaçlarına uygun olarak ve kamu hizmetine 
tahsis edilmek üzere getirtecekleri canlı doku, makina, teçhizat ve teşhis ve teda-
vide gerekli ilaçlar (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygun görüşü alına-
rak). 

Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ithalatta uygulanacak işlemler, uygu
lamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir: 

1. İthal şekli: 
Bu fıkraya uygun olarak getirilecek eşyanın gümrük vergisinden muaf ola

bilmesi için ithalatın mutlaka malul kişi tarafından yapılması gerekir. 
Malül kişi: 
a) Yurt dışında çalışan kişi ise yurda kesin dönüşünde, 
b) Türkiye'de mukim bir malûl ise resmi kanalla herhangi bir şekilde döviz 

transferi suretiyle. 
c) Türkiye'de mukim malullere yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişiler ta

rafından bağış olarak gönderilmesi suretiyle, 
ithal edebilir. 
2. Müracaat mercii ve müracaatta aranacak belgeler: 
a) Müracaat mercii. 
Binek otomobilleri için müracaat ve izin mercii Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)'dur. 
Koltuklar, bisiklet ve motosiklet için müracaat ve izin mercii, eşyanın geti

rildiği gümrük idaresidir. 
b) Müracaatta aranacak belgeler.-
Bakanlığa yazılı olarak yapılacak başvuruda ibrazı zorunlu olan belgeler 

şunlardır-. 
aa) Fizik ve rehabilitasyon merkezince onaylı, tam teşekküllü resmi bir has

taneden alınmış heyet raporunun aslı. (Bu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun de
recesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir Şayet 
ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onay
lattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun, Karayolları Trafik Kanununun 41 nci 
maddesine uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir.) 

bb) İlgili şahsın sakatlık durumu itibariyle, kendisine otomobil kullanma 
ehliyeti verilip verilemeyeceğine dair trafik idaresinden verilmiş belge, 

cc) Türkiye'de mukim malûller ithal etmek istedikleri taşıtın cins, marka 
ve özellikleri ile fiyatını gösteren proforma faturayı ve ithal sırasında da faturanın 
aslı, 
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dd) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 

ee) İthal olunacak taşıtır, malûlün kendisi tarafından kullanacağını, baş

kasının kullanmasına veya istifadesine izin vermeyeceğini. Bakanlık izni olmadan 

başkasma devretmeyeceğini ve satmayacağını, ithal olunan taşıt üzerinde özel ter

tibatı ile ilgili olarak hiçbir değişiklik yapmayacağını belirtir noterden onaylı bir 

taahhütname, 

ff) Malûl kişi yurt dışında ikamet ediyorsa, y u r d a kesin döndüğünü göste-

rir Konsolosluğumuz onayı, 

gg) M a l u l kişi Türkiye'de ikamet ediyorsa, malul kişiye bağış yapan gerçek 

veya tüzel kişinin yurt dışında ikametini gösterir Konsolosluğumuzca onaylı belge, 

hh) Otomobilin, yurt dışında b u l u n a n gerçek ve tüzel kişi tarafından ba-

ğışlanması halinde, noterde veya konsolosluğumuzda düzenlenmiş bağış senedi, 

ii) O t o m o b i l Türkiye'ye getirildiği takdirde, taşıtın, gümrük denetimi altın

d a k i a m b a r a alındığını gösterir belge (irsaliye, ambar m a k b u z u veya ordino), 

jj) Malûl kişi y u r d a kesin dönüşünden önce taşıtı almışsa, mülkiyetin ma-

lûle ait olduğunu gösterir belge, 

kk) Otomobil ithali, resmi k a n a l l a herhangi bir şekilde döviz transferi su

retiyle yapılıyorsa b u n u gösterir belge. 

3. Binek otomobillerinde a r a n a n şartlar: 

a) Otomobilin, münhasıran m a l u l ve sakatlar tarafından kullanılmak üze

re özel surette i m a l edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalıdır. 

b) ö z e l surette yapılmış hareket ettirici tertibatı b u l u n m a y a n ve sadece 

otomatik vitesli olan binek otomobillerinin muafiyetten yararlandırılması suretiyle 

ithali mümkün değildir. 

c) Standart aksesuar dışındaki aksesuarın muafen ithaline iz in verilmez. 

d) İthal edilecek otomobilin modeli, silindir hacmi, silindir adedi ve ağır

lığı konusunda, Bakanlık izninin verildiği sırada yürürlükte bulunan, otomobil

lerle ilgili Bedelsiz İthal Tebliğindeki hükümlere uyulur. 

4. Bakanlık izni 

a) Yukarıda 3 ncü bendde belirtilen belgeler Bakanlığa (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü) b i r i asıl olmak üzere iki nüsha olarak verilir. 

b) İlgilinin müracaatı ve eki belgelerin tamamı, Bakanlık temsilcisinin baş

kanlığında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcisin

den oluşan komiteye intikal ettirilir. 

c) Komite kararının olumlu çıkması h a l i n d e : 

aa) O t o m o b i l ithalinin döviz transferi suretiyle yapılması halinde, komite 

kararı, ithal izni verilmedi için, izin vermeye yetkili mercie, 

bb) Diğer hallerde ise. anılan komite kararı Gümrükler Genel Müdürlü-

ğüne, 

gönderilir. 

d) K o m i t e n i n olumlu k a r a n üzerine Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdür

lüğü) düzenlenecek ithal izninin geçerlik süresi altı aydır. 

e) Malûl kişinin mülkiyetinde sakatlık d u r u m u n a uygun otomobil bulundu

ğu sürece muafen i k i n c i b i r otomobilin ithaline izin verilmez. 

5. İthalat sırasında yapılacak diğer işlemler: 

a) İthal anında ithal konusu otomobil görülerek muayene ve tesbit işlemi 

yapılır. Tesbit sonucunun, ithal iznine ve ekli belgelere uygun olması halinde ithal 

işlemi tamamlanır. 

b) İthal işlemi tamamlanan taşıt için ilgili idarelerce düzenlenecek trafik 

şahadetnamelerine ve ruhsatnamelerine -ruhsatname sahibi malûlden başkası ta-
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rafından kullanılması, devri ve özel tertibatının değiştirilmesi yasaktır» şeklinde not 
konulur. 

6. Devir: 
a) Bu fıkra gereğince ithal edilen kara nakil vasıtalarının malûl ve sakat 

olmayanlara, gümrük vergileri tahsil. edilmeden devri mümkün değildir. 

b) Bu fıkra gereğince ithal edilen kara nakil vasıtalarının, aynı durumdaki 
başka bir malûl v e y a sakata devri veya bunların ölümü sonucu varislerine inti

kali halinde gümrük vergileri alınmaz. 
c) Otomobilin devir ve tescil işlemi Bakanlığın (Gümrükler Genel Müdür-

lüğü) iznine bağlıdır. 
d) Motosikletlerin devrinde de binek otomobilleri ile İlgili hükümler uygula

nır. 
(Gümrük K a n u n u Madde: 8, 174)» 

MADDE 9 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımla

nan Gümrük Yönetmeliğinin 13 ncü maddesinin 5/b fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir. 
«5 — b) Yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarında görevli idari ve 

teknik personelin, görevlerine ilk gelişlerinde beraberlerinde getirecekleri veya ge-
lişlerinden iki ay ö n c e veya gelişlerinden itibaren altı ay sonraki süreler içerisinde 

getirtecekleri kendilerine ve ailelerine ait zati eşya ve ev eşyası,» 

M A D D E 10 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımla-

nan Gümrük Yönetmeliğinin 14 ncü maddesinin 2/a, e ve 7 nci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
«2 — a) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri kendilerine ait zati eşya ile 

gelişlerinden ik i ay önce veya alta ay sonraki süreler içerisinde gelen zati eşya ve 
n a k i l vasıtası hizmetlilerinin beraberlerinde getirecekleri kendilerine ait g i y i m 

eşyası (Yolcuların getirebileceği zati eşyanın cins, miktar ve mahiyeti ile seyaha
tin süre ve mahiyetine, nakil vasıtasının cinsine göre nakil vasıtaları hizmetlileri
n i n getirebileceği eşya Bakanlıkça tesbit edilir.), 

6. Yabancı memleketlerdeki kişilerin ölümü İle Türkiye'de ikamet eden ve

ya Türkiye'ye dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden zati eşya ve ev eşya

sı (Bakanlıkça kabul edilecek mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla bunların ölüm 

olayının resmi makamlar tarafından tesbit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 

getirilmesi, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici res

m i belgelerle isbatı şartıyla), 

7. Y u r t dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp d a bu görevle

rinden dönen Devlet memurları ile diğer amaçlarla yabancı memleketlere yerle

şip de en az i k i yıl ikametten sonra kesin olarak dönen Türk uyruklu kişilerin be

raberlerinde getirecekleri veya gelişlerinden ik i ay önce veya altı ay sonraki sü
reler içerisinde getirtecekleri ev eşyası,» 

M A D D E 11 — 3.2.1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 15 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının ikinci pa

ragrafını teşkil eden «Hükümete terkedilecek bu gibi vasıta ve eşya enkazı, Yönet

meliğin 1451 ve sonraki maddeleri esaslarına göre gümrük idaresince ve bulunma

yan yerlerde m a l dairesince tasfiye olunur.» hükmü madde metninden çıkartılmış

tır. 
M A D D E 12 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 16 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının b irinci pa
ragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«l. Asıl ikametgâhı yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı turistlerin 
birlikte veya kendilerinden iki ay önce veya sonraki süreler içerisinde getirdikleri 
her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçaları ile hayvanları ve bun
ların binek ve koşum takımları, römork ve rulotları, seyahat esnasında kullanmaya 
mahsus mutfak ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor alet ve takım
ları ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon ve ses kayıt cihazları ve pikapları için 
vergi teminatı olarak kara seyahatlerinde Uluslararası Turizm ve Otomobil Birli-
ğine mensup Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun veya bunun kefalet ettiği 
yabancı kurumların verecekleri triptik, gümrük geçiş karnesi veya Bakanlıkça 
tesbit edilecek diğer benzeri belgeler kabul olunur.» 

M A D D E 13 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kısıntılar, yasaklamalar ve diğer önlemler 
Madde 26 — 1. İç ve dış emniyetin sağlanması, halkın, hayvanların, bitki

lerin ve ürünlerin hastalıklardan korunması, tarih ve sanat eserlerinin memleket
ten çıkarılmasının önlenmesi maksadıyla veya mali ve iktisadi zaruretler halinde 
ve ülke çıkarları göz önünde bulundurularak; eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktar 
ma serbestliğini kısıtlamaya veya kaldırmaya, ithal edilecek gemilerin ithale iliş
kin belgelerin verilmesi, giriş beyannamesinin ne zaman tescil edileceği ve beyan
namenin kapatılış şekli gibi gümrük işlemleri ile ilgili özel hükümler koymaya, 

2. Gümrük Kanununun 10 ncu maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen eşya 
ile ilgili muafiyetin kısmen veya tamamen kaldırılmasına veya bu eşyanın bir kıs
ınma veya tamamına Gümrük Kanununun 6 nci maddesi uyarınca tek ve maktu 
tarife uygulamaya, 

Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 
M A D D E 14 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 30 — Sahte menşeli eşya ve zarflar hakkında aşağıdaki hükümler 

uygulanır: 
1. Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında istihsal veya imal 

edildiği menşe memleketten başka yabancı memleketler mahsulü ve mamulü oldu
ğunu gösteren veya sandıran isim ve alametler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithali 
yasaktır. Bu kabil eşyanın Türkiye'den transit geçirilmesine veya aktarma edilme
sine ya da sundurma antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ve yeniden ihracına 
Bakanlıkça izin verilebilir. 

2. Yerl i mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı 
menşeli olduğunu gösterecek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya ya
zılı her tür lü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya (ihracatta kullanılacak 
olanlar hariç) ile Türkiye'de tanzim edilebilecek belgeleri yabancı memleketlerde 
tanzim edilmiş gibi gösterebilecek, yabancı firmalara ait -üzerleri imzalı veya im
zasız o lsun-boş faturaların (proforma faturalar hariç) Türkiye'ye ithali yasaktır 

(Gümrük Kanunu Madde : 23) • 
M A D D E 15 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 56 nci maddesinin ilk paragrafından sonra l numa
ralı fıkrada belirtilen (500) lira (5000) l i ra olarak, (1000) lira da (50000) lira olarak; 
keza aynı maddenin 2 numaralı fıkrasında yer alan (100) l ira (1000) l i ra olarak, 
(5000) l i ra da (20000) l ira olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 16 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci paragrafında belirtilen 
(100) l ira (1000) l ira olarak; (5000) lira da (20000) lira olarak değiştirilmiştir. 
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M A D D E 17 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 82 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası ile 5 numaral ı 
f ıkrasında geçen «Gümrük ve Tekel Bakanlığı» ifadesi «Maliye ve Gümrük Bakan
lığı» olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 18 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 84 ncu maddesinin ikinci paragrafında yer alan 
«Gümrük ve Tekel Bakanlığı» ifadesi «Maliye ve Gümrük Bakanlığı» olarak değiş
tirilmiştir. 

M A D D E 19 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmel i s in in 94 ncü maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Manifestolar, Maliye ve Gümrük Bakanl ığınca tesbit edilecek usul ve esas
lar dairesinde temin edilerek bedeli karşıl ığında dağıtılır ve bunlarda şu bilgiler 
bulunur.» 

M A D D E 20 — 3.2.1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 117 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şe
kilde değişt iri lmiş ve ikinci paragrafı teşkil eden «Bu harç 50 liradan az, 2000 lira
dan çok olamaz.» ifadesi madde metninden çıkartılmıştır. 

«Konsolosluklarımızca ticaret eşyası manifestolarının onanmasında 2.7.1964 
g ü n l ü 492 sayılı Harçlar Kanununun, 29.7.1970 tarihli 1318 Sayılı Finansman Kanu
nu ile değiş ik 76 nci maddesi ve bu maddede belirtilen (5) sayılı tarife g e r e ğ i n c e 
eşyanın beher gayrisafi tonundan beş Turk Lirası alınır.» 

M A D D E 21 — 3 2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi ,Gazete'de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 122 nci maddesinin son paragrafındaki «Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca» ifadesi, «Maliye ve Gumruk Bakanlığınca» olarak değişti
rilmiştir. 

M A D D E 22 — 3.2 1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmel iğinin 127 nci maddesinin 3 numaral ı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«3) Bu maddeye göre hükmolunacak para cezalarına ilgili gümrük idaresi
nin amiri tarafından karar verilir Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve gemi işlet
melerine veya sahip, acenta veya kaptanlarına bildirilir ve bildiri kâğıdı dosyasın
da saklanır. 

Bunlar hükmolunan cezadan zincirleme sorumludurlar. 
Gümrük idaresi amirince verilen kararlara ilgililerce bildiri gününden başla

yarak 15 gün içerisinde : 
a) Miktarı C100.000J liraya kadar olanlar için Gümrükler Başmüdürlükleri

ne, 
b) Miktarı (100.000) liradan fazla olanlar için Gümrükler Genel Müdürlü

ğ ü n e di lekçe ile itiraz olunabilir. 
Bu itiraz dilekçeleri üzerine, Başmüdürlük veya Gümrükler Genel Müdürlü

ğü, ilgili gümrük idaresinden kararın bir suretini ve dosyasını getirtir. 
İtiraz dilekçeleri, ceza kararını hükmeden gümrük idarelerine verildiği tak

dirde, bu dilekçeler karar sureti ile ilgili dosya ve belgelerle birlikte, bir hafta için
de, duruma göre Başmüdürlüğe veya Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Bu itirazlar, Başmüdürlüklerce iki ay, Gümrükler Genel Müdürlüğünce de 
üç ay içerisinde incelenir ve karara bağlanır. 

Sonuçda, ceza kararı ya onaylanır veya kaldırılır ve keyfiyet gümrüğe bildi
rilir. Gümrükler de ilgiliye bildirerek bildiri kâğıdını dosyasında saklarlar. 

Kararın onaylanmasında kararda bulunan maddi hatalar düzeltilir. 
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Mükellef lehine verilmiş karar var ise; Gümrükler Genel Müdürlüğünce üç 
ay içerisinde incelenerek karara bağlanır. Aksi halde karar kesinleşmiş olur. 

Kararın onaylanması veya kaldırılarak yeni bir karara varılması halinde, 
yine durum gümrük idaresine bildirilir. Gümrükler de ilgiliye duyurur ve duyuru 
kâğıdım dosyasında saklarlar. 

Kararın onaylanması halinde, kararda bulunan maddi hatalar düzeltilir. 
Gümrükler Başmüdürlüğü ile Gümrükler Genel Müdürlüğünce verliecek karar

lara karşı sahipleri bunları duydukları tarihten sonra 15 gün içinde yetkili mahkeme
de itirazda bulunabilirler. 

Kesinleşen para cezaları, aleyhine karar verilenlerden Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kovuşturulur ve tahsil olunur.» 

M A D D E 23 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer saydı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 140 nci maddesinde belirtilen (100) liralık para cezası 
(2000) lira, (5000) liralık para cezası da (20.000) lira olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 24 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 139 ncu maddesinde belirtilen (200) liralık para cezası 
(2000) lira, (5000) lira olan para cezası da (20.000) lira olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 25 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 140 nci maddesinde belirtilen (100) liralık para cezası 
(1000) lira, (5000) liralık para cezası da (20.000) lira olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 26 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 152 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 152 — Kara, deniz ve hava taşıtları manifestoları verilmeden, güm
rük kontrolü bitmeden ve gümrük veya muhafaza memurları hazır bulunmadıkça 
yük alıp veremezler, aktarma veya transit işlemi yapamazlar. 

(Gümrük Kanunu Madde : 38, 8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 6)» 
M A D D E 27 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 153 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 153 — Düzenli sefer yapan gemilerle hava ve liman durumu bakımın

dan zorunluluk bulunması halinde düzenli sefer yapmayan gemilere, gümrük idarele
rince, manifesto verilmeden önce de yük alıp verme, aktarma ve transit işlemi yapma 
izni verilebilir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 38, 8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 6)» 
M A D D E 28 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 162 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 9» ibaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 7» olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 29 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 163 ncü maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 10» ibaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 13 olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 30 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 164 ncü maddesinin altında parantez içinde bulunan 
<3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 12» ibaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 9, 10» olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 31 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 165 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 13» İbaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 11» olarak 
değiştirilmiştir. 
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M A D D E 32 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 168 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 3» ibaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 17» olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 33 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 169 ncu maddesinin altında parantez İçinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 4» ibaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 18» olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 34 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 170 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 5 ve 65» ibaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 35» şek-
linde değiştirilmiştir. 

M A D D E 35 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 171 nci maddesinin altında parantez İçinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 6» ibaresi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 11» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 36 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 180 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 180 — Yabancı memleketlerden kara (demiryolları dahil), deniz ve 
hava taşıtlarıyla Türkiye'ye getirilen eşya ile talep halinde çıkış eşyasının bir rejim 
beyanında bulunulmak üzere konulduğu yere sundurma denir. 

Bu kabil eşya, getirildiği yerde; 
1. Sundurma ve antrepoculuk hizmetleri kanunla tekeline verilmiş bir isletme 

varsa, gümrüğün denetimi ve bu işletmenin sorumluluğu altındaki sundurmalara, 
2. özel kanunlarında sundurma açıp işletme yetkisi verilen kuruluşların sun

durmalarının bulunmadığı mahallerde veya bu kuruluşların sundurmalarının yeterli 
olmaması hallerinde, Bakanlığa ait veya diğer kamu kuruluşlarına, belediyelere veya 
özel kuruluşlara ait olup gümrüğün denetimi altındaki sundurmalara, 

3. İşletme idaresi bulunmuyorsa, gümrüğün sundurmalarına veya sahip veya 
taşıyıcılarının sorumluluğu ve kendi denetimi altında gümrükçe İzin verilen yerlere, 

konulabilir. 
(Gümrük Kanunu Madde : 51)» 
M A D D E 37 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 183 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 183 — Aşağıda yazılı eşya ve maddeler sundurmalara alınmaz. 
a) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, 
b) Soğuk hava depolarında olduğu gibi muhafazası özel tertip ve tesislere 

lüzum gösteren eşya, 
c) Gümrük idarelerince memleketten çıkarılmasına izin verilmeyen yolcu bera

beri eşya, 
d) Bir arada bulundukları eşya için tehlike veya zarar doğuran eşya, 
e) Kaçak eşya. 
Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı eşya ve maddelerin nelerden ibaret oldu

ğu E K - 3 de gösterilmiştir. 
(Gümrük Kanunu Madde : 102, 8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 43)» 
M A D D E 38 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 187 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 187 — Sundurmaya konulan eşya, sahipleri veya mümessilleri veya 

taşıyıcıları tarafından yukarıdaki maddelerde sözü edilen gümrük rejimlerinden birine 
uygun olarak beyan edilmek üzere, buralarda ancak dört ay, rejim beyanından itiba
ren de yine iki ay kalabilir. 
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Ancak, bir defada getirilemeyen komple tesislerin sundurma bekleme süreleri 
sahipleri, taşıyıcıları veya bunların temsilcileri tarafından gümrüğe başvurulması ve 
durumun belgelendirilmesi şartıyla, eşyanın son partisinin getirilişinden itibaren İşle-
meye başlar ve bu süre ilk partinin gelişi tarihinden itibaren bir yılı aşamaz. 

Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük salonları İle sundurma ve antrepolar
da ve gümrük denetimi altındaki diğer yerlerde kalabileceği süre üç aydır. 

Sahip veya taşıyıcıları tarafından muhafaza altına alınmadığı veya sahip veya 
taşıyıcıları belli olmadığı veyahut açıkça gözetim altında tutulması sakıncalı görül
düğü için gümrük idaresince sundurmaya kaldırılan denizden kurtarılmış eşya da 
buralarda üç ay kalabilir. 

Bu süreler İçinde kaldırılmayan eşya hakkında Gümrük Kanununun tasfiyeye 
ait hükümleri uygulanır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 52, 112, 139, 140)» 
M A D D E 39 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 192 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 192 — Gümrükçe işletilen sundurma ve antrepolara konacak eşyadan 

alınacak ardiye, hamallık ve açıcılık hizmetlerine ait ücretler aşağıdaki şekilde hesap
lanır. 

1. Ardiye ücretleri : 
a) Gümrük sundurmalarındaki eşyanın gayri safi beher 100 kilosundan günde 

10 lira, 
Dört aylık kanuni ambar bekleme süresi içinde gümrük işlemi sonuçlandırılma

yan eşyanın gayri safi beher 100 kilosundan günde 20 lira, 
b) Gümrük antrepolarına konulacak eşyanın gayri safi 1000 kilosundan ilk iki 

ay için ayda 3000 lira, müteakip her ay için 5000 lira, 
c) Gümrük sundurma ve antrepolarına konulan otomobil, kamyonet ve bu 

mahiyetteki motorlu taşıtların beherinden günde 50 lira, otobüs ve kamyonların beher 
adedinden günde 100 lira, bisiklet ve motosikletlerden günde 20 lira, 

tahsil edilir. 
(a) Fıkrası gereğince alınacak ardiye ücretinin hesabında 100 kilodan noksan 

kesirler 100 kilo olarak hesap edilir. 
(b) Fıkrası gereğince alınacak antrepo ücretlerinin ton ve ay kesirleri için, 

eşyanın kilo itibariyle miktar ve antrepoda kaldığı gün adedi nisbetinde ücret alınır. 
100 kiloyu geçmeyen yolcu beraberi ticari olmayan eşyadan Üç aylık süre için 

ardiye ücreti alınmaz. Daha sonraki süre için (a) fıkrasına göre ardiye ücreti hesap-
lanır ve alınıır. 

2. Hamallık ve açıcılık ücretleri : 
a) Açıcılık ücreti; 

10 kap'a kadar, her kap için 20 lira, 
10 kap'tan fazla olanlarda, her kap için 10 lira. 

b) Hamaliye ücreti; 
10 kap'a kadar her kap başına 10 lira, 
10 kap'tan fazla olan her kap için 5 lira, 

hesaplanır. 
(Gümrük Kanunu Madde : 116) 
M A D D E 40 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya-

yınlanan Gümrük Yönetmeliğinin 193 ncü maddesinin altında parantez içinde bulu
nan «3/3953 Sayılı Tüzük Madde 20» ibaresi «8/3006 Sayılı Tüzük Madde 16» şeklin
de değiştirilmiştir. 
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M A D D E 41 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayın-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 194 ncü maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde 4, 21» ifadesi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde 44» olarak de-
ğiştirilmiştir. 

M A D D E 42 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 196 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde 20» ifadesi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde 24» olarak değiş-
tirilmiştir. 

M A D D E 43 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 197 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde 25» ifadesi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde 28» olarak de-
ğiştirilmiştir. 

M A D D E 44 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 198 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde 22» ifadesi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde 18» olarak değiş-
tirilmiştir. 

M A D D E 45 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 201 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde 24» ifadesi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde 27» olarak de
ğiştirilmiştir. 

M A D D E 46 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 202 nci maddesinin altında, parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde 23» ifadesi «8/3005 Sayılı Tüzük Madde 25» olarak değiş
tirilmiştir. 

M A D D E 47 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayın-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 240 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 240 — Eşyanın menşe memleketi, bu Yönetmeliğin 261 nci maddesin
de tanımlanan memlekettir. 

Eşya, asıl istihsal ve imal olunduğu memleketten Türkiye'ye doğruca getirilme-
yerek üçüncü bir memleket veya memleketler yoluyla getirilmiş ve oralarda ambar ve 
antrepolara konmuş bile olsa menşe memleketi değişmez. Ancak, üçüncü memleketler
de kıymetini bu Yönetmeliğin 261 nci maddesinde yazılı nisbetler derecesinde artıran 
değişim ve ameliyeler geçirdiği veya tarife pozisyonları değiştiği veya o ülkede esaslı 
değişiklik sayılabilecek önemli bir işçiliğe veya işlemlere tabi tutulduğu takdirde men
şe memleket eşyasının değişim gördüğü memleket sayılır. 

Ambalaj değiştirilmesi gibi asıl eşyanın kendisi üzerinde yapılmayan işçilik ve 
diğer masraflar kıymet değişiminde göz önüne alınmaz. 

Eşyanın geldiği memleketten maksat, Türkiye'ye en son gönderildiği veya ge
tiren araca yüklendiği memlekettir. Mesela, Brezilya kahvesi doğruca Brezilya'dan 
gelebileceği gibi Mısırdan da gönderilmiş olabilir. Birinci halde geldiği memleket Bre-
zilya, ikinci halde ise Mısır'dır. Şu kadar ki , kahveler Brezilya'dan yola çıkarıldığı 
halde Mısır'da antrepoya konmaksızın sadece araç değiştirmiş ise geldiği memleket 
yine Brezilya'dır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 67)» 
M A D D E 48 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 243 ncü maddesinin «Satış akdine istinaden yurda geti-
rilen eşyanın beyan olunacak kıymeti ve vergi tahakkukları» başlıklı (C) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«C. Satış akdine istinaden yurda getirilen eşyanın beyan olunacak kıymeti ve 
vergi tahakkuklar ı : 
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1. Mükellefin akde uygun olarak ödediği ya da ödeyeceği fiyatın tahakkuka 
esas alınacağı haller aşağıda gösterilmiştir : 

a) Akit tarihi ile vergi ödeme mükellefiyetinin haşladığı tarih arasında 6 ay 
dan fazla bir süre bulunmaması halinde, bu süre içinde meydana gelen fiyat değişme-
leri nazarı itibara alınmayacak, akit tarihindeki normal fiyata uygun olarak beyan 
edilen kıymet tahakkuka esas tutulacaktır. 

b) (a) bendinde belirtilen süreden sonraki 6 ay içerisinde de % 20 yi aşmayan 
fiyat değişmeleri halinde yukarıdaki bend hükümlerine göre İşlem yapılır. Bu ikinci 
altı aylık süre içinde % 20'yi aşan fiyat değişmeleri olması veya bu sürenin aşılması 
halinde gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatı esas 
alınır. 

c) Yukarıdaki (a ve b) bendlerinde geçen sürelerin hesabında teslim ve imal 
süreleri nazarı itibara alınmaz. 

2. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar vergi ödeme mükellefiye
tinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara göre Türk parasına çevrilir. 

3. Gümrük vergisinin tahakkukuna esas olan kıymetin tesbitinde bir liradan 
aşağı olan kesirler liraya tamamlanır.» 

M A D D E 49 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayın-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 261 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 261 — Anlaşmalardan faydalanacak eşyanın âkit memleket menşeli 
olduğunu veya o memlekette gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle sayılmak 
lazım geldiğini bildirir yetkili makamlardan verilmiş menşe şahadetnamesinin gümrü
ğe verilmesi şarttır. Bu şahadetnamelerin tayin olunacak mercilerce tasdik edilmesini 
istemeye Bakanlık yetkilidir. 

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri; o ülkede 
doğan ve yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünleri; o ülkede tutulan 
veya avlanan av hayvanları ile balıkları; o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı 
veya tescilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler İle bu ürünlerden bu fabrika 
gemilerde elde edilen eşya; kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da toprak 
altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkarılan maddeler; 
imal işleminden veya kullanım kalıntılarından elde edilen artıklar; yukarıda sayılan 
eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya; 
andan memleket menşeli sayılır. 

Eşyanın başka memlekette gördüğü değişiklik ve işlem dolayısıyla o memleket 
menşeli sayılabilmesi için; bu değişiklik ve işlemler sonunda kıymetinin yüzde yüz ora
nında artmış bulunması veya bu değişiklik ve işlemler sonunda tarife pozisyonlarının 
değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayılabilecek Önemli bir işçiliğe ve 
işlemlere tabi tutulması gereklidir. 

Ancak, Rusya ile aramızda mevcut ve halen yürürlükte bulunan 8.10.1937 tarihli 
Ticaret ve Seyrüsefain Anlaşmasında, yukarıdaki fıkrada yazılı oran, eşya kıymetinin 
1/3'ü olarak kabul edilmiş bulunduğundan ve aramızda mevcut ikil i veya çok taraflı 
anlaşmaların hepsine en ziyade müsadeye mazhar millet muamelesine tabi tutulaca
ğına dair hüküm bulunması nedeniyle bu oran Rus anlaşmasının yürürlükte kaldığı 
sürece bütün anlaşmalı memleketlere de uygulanır. 

Şu kadar k i ; 
1. İthal konusu eşyanın menşei veya imal yeri anlaşmalı bir memleket bulun

duğu halde, üçüncü bir anlaşmalı memleketten sevk ve faturaları ile menşe şahadet-
nameleri eşyanın sevk edildiği memlekette düzenlenmesi ve bu belgelerde malın asıl 
menşe memleketinin gösterilmesi, 
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2. Anlaşmalı bir memleketten satın alınıp bu memleketteki bir firma tarafın 
dan fatura edilen üçüncü bir anlaşmalı memleket menşeli eşyanın menşe ve imal oldu
ğu memleketten sevk edilmesi ve bu memleket yetkili makamlarınca düzenlenmiş bir 
menşe şahadetnamesinin mevcudiyeti, 

hallerinde eşyaya ahdi indirim uygulanır. 
Ancak, bu Yönetmeliğin 240 nci maddesindeki hükümler saklıdır. 
(Gümrük Kanunu Madde : 67)» 
M A D D E 50 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayın-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 280 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 280 — Aşağıda yazılı eşya muayeneden müstesnadır : 
1) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya, 
2) Mill i Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için; Gümrük Ka

nununun 8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına giren eşyadan, Mil l i Savunma Bakanlığınca 
gizliliği önceden Bakanlığa bildirilecek eşya, 

3) Yabancı devlet başkanları ve aileleri efradı ile refakatlerine memur olan
ların getirdikleri veya Türkiye'deki ikametleri sırasında getirtecekleri eşya ve taşıtları, 

4) Resmi bir ziyaret veya görev İçin Türkiye'ye gelen delegelerle, sivil veya 
askeri heyetlerin, bu görevin yapılması amacıyla beraberlerinde getirecekleri veya 
görevin devamı sırasında getirtecekleri eşya ve taşıtları, 

5) Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilciliklerin, yabancı devletlerin Tür
kiye'deki konsolosluklarının resmi bir görevin yapılması ile ilgili olarak herhangi bir 
zamanda getirecekleri her türlü basılmış ve basılmamış belgelerle taşıtları ve diğer 
her türlü eşya ve resmi binalar İçin inşaat malzemesi, 

6) İçinde gizli evrak bulunan mühürlü kurye çantaları, (kurye çantalarının 
gümrük işlemleri bu Yönetmeliğin kuryelere ilişkin hükümler» başlıklı Onaltıncı 
Ayırımındaki hükümlere göre yapılır), 

(Gümrük Kanunu Madde : 71)» 
MADDE 51 — 3.2.1973 tarihli ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de ya-

yınlanan Gümrük Yönetmeliğinin 849 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 349 — Yurt dışından getirilen filmlerin denetimi, 2 Aralık 1983 günlü 

Resmî Gazete'de yayımlanan 83/7006 Sayılı Filmlerin ve Film Senaryolarının Denet
lenmesine İlişkin Tüzük Hükümleri gereğince, Ankara'da bulunan Fi lm Denetleme 
Kurulunca yapılır. 

Yurt dışından getirilen filmlerin denetimi, gümrük işlemlerinden önce yapılır. 
Filmler, denetim yerine, gümrük mühürü altında ve güvenlik görevlilerince getirilip, 
denetimden sonra kurul mührü altında aynı görevlilerce gümrük makamlarına geri 
verilir. 

Yurt dışından getirilen filmlerden : 
a) Güncel, eğitici ya da özel nitelikli oldukları güvenlik görevlilerince anlaşı

lan filmler, 
b) Kamu kuruluşlarının kendi hizmetleri için gereksinim duydukları filmler, 
c) Uzun metrajlı konulu filmler dışında TRT Kurumuna ait her çeşit televiz

yon filmleri, 
Tüzüğün denetime ait hükümlerine bağlı değildir. 
(83/7006 Sayılı Tüzük Madde : 10, 12)» 
M A D D E 52 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 386 nci maddesinin «B - Kıymet Farkları» başlıklı 2-b 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Fatura fiyatı, normal fiyatın şartlarını ve bu Yönetmeliğin 243 ncü mad
desinin C / l nci fıkrasında belirtilen şartları haiz ise gümrük kıymetine esas alınır. 
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(Normal fiyatın şar t lan ile esas alınacak diğer haller Gümrük Kanununun 65 ve Yö
netmeliğin 243 ncü maddelerinde açıklanmıştır.)» 

M A D D E 53 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 392 nci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Bu suretle eşyanın vergi ve resimleri ertelendiğinde, erteleme tarihinden it i
baren başlamak üzere, geçen süreye ait Bakanlıkça tesbit edilecek faiz de tahakkuk 
ettirilerek tahsil olunur.» 

M A D D E 54 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğine aşağıdaki 395 nci madde eklenmiştir. 

«Kıymet Araştırması Yapılacak Eşyanın Teslimi 
Madde 395 — Kıymet araştırması yapılmasının gerekli olması halinde, beyana 

göre tahakkuk ettirilen gümrük vergileri tahsil olunarak eşya mal sahibine teslim 
edilir. Kıymet araştırması sonunda ek tahakkuku gerektirecek bir durum tesbit edil
diği takdirde Gümrük Kanununun 86 nci maddesine göre işlem yapılır. Ancak, idare-
nin elinde ek tahakkuka esas olacak bilgi bulunması halinde Gümrük Kanununun 77 nci 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarında belirtilen şartlarla sahiplerine teslim edilir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 77)» 
M A D D E 55 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayın-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 409 ncu maddesinin son paragrafı yürürlükten kal-
dırılmış, aynı maddeye aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

«Ancak, Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan denetleme veya' bu Genel Mü
dürlüğün görevi gereği takip ettiği işlemler sonucu Gümrük Kanununun 78 nci mad-
desinin 4. 5 ve 7 nci fıkralarına göre çıkan uyuşmazlıklarda itiraz mercii Kontrol 
Genel Müdürlüğüdür.» 

M A D D E 56 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayın-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 411 nci maddesinin başlığı «İtirazların Müdürlüklerce 
İncelenmesi» şeklinde değiştirilmiştir. 

M A D D E 57 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 414 ncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Genel Müdürlük Kararlarına İtiraz 
Madde 414 — Mükellefler, Genel Müdürlük kararlarına karşı idari yargı yo

luna başvurabilirler.» 
M A D D E 58 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 ve 422 nci maddeleri, 
2576 sayılı 6.1.1982 günlü Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca yürürlükten kal-
dırılmıştır 

M A D D E 59 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayın-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 423 ncü maddesinin başlığı «İdari İtiraz Yolu» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 60 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 424 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 424 — Yukarıki maddeye göre süresi içinde ve usulüne uygun olarak 
yapılan itirazlar, aşağıda belirtildiği şekilde İncelenerek karara bağlanır. 

1) Gümrük Müdürlükleri kendilerine intikal eden itirazları Yönetmeliğin 
409 ncu maddesindeki esaslar dairesinde İnceleyerek bir ay içinde karara bağlarlar. 
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2) Mükellefler (mal sahipleri, temsilcileri veya gümrük komisyoncuları), 
gümrük müdürlüklerince verilen kararlara karşı, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün İçinde normal fiyatı (500.000) liraya kadar olan uyuşmazlıklarda mü-
dürlüğün bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğüne, bu miktardan yukarı kıy
mette olanlar için de Gümrükler Genel Müdürlüğüne Yönetmeliğin 412 nci madde
sindeki esaslar dairesinde itirazda bulunabilirler. 

Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan denetleme veya bu Genel Müdürlüğün 
görevi gereği takip ettiği işlemler sonucu Gümrük Kanununun 78 nci maddesinin 4, 5 
ve 7 nci fıkralarına göre çıkan uyuşmazlıklarda itiraz mercii Kontrol Genel Müdür
lüğüdür. 

3) Bu itirazlar, Başmüdürlüklerce İki ay, Genel Müdürlüklerce üç ay içinde 
incelenerek karara bağlanır. 

4) Gümrükler Başmüdürlüğü İle Genel Müdürlük kararlarına karşı mükellefler 
İdari yargı yoluna başvurma haklarını kullanabilirler. 

Mükelleflere, Gümrük Kanununun 70 ncu maddesine göre yapılacak tebligat 
tarihi, itiraz süreleri için başlangıç sayılır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 84)» 

M A D D E 61 — 3.2.1974 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 425 nci maddesinin 4, 5 ve 6 numaralı fıkraları ile son 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4) Uyuşmazlığın idari yargı merciine İntikali halinde bu hususun belgelenmesi, 
5) Uyuşmazlığın halli için inceleme mercilerine gönderilmesi gereken veya 

örneklerinin bir tutanakla usulüne uygun olarak alınmış ve örnek alınması mümkün 
olmayan hallerde, katalog ve prospektüsü yoksa fotoğraflarının çıkarılmış bulunması, 

6) İtiraz belgesi ile birlikte gönderilemeyecek nitelikte olan eşya örneklerinin, 
İtiraz mercilerine gönderilmesini sağlamak İçin gerekli posta masraflarının posta 
pulu olarak ilgili gümrüğe verilmesi. 

Şu kadar k i , vergi tahakkukunun kesinleşmesinden önce idare amirince eşyanın 
teslimi sakıncalı görülen hallerde veya İdare ile mükellef arasında çıkan uyuşmazlık 
yürürlükteki dış ticaret rejimi veya yasaklık ve kısıntı hükümlerini ihlal eder mahi
yette olduğu takdirde, bu madde hükmü uygulanmaz. 

(Gümrük Kanunu Madde : 77)» 
M A D D E 62 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım-

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 430 ncu maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Kesin olarak yurda sokulacak eşya İçin yapılacak beyan ile muayene ve de
netleme sonucunda :» 

M A D D E 63 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 431 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

<2) Giriş beyannamelerinin genel ve katma bütçeli resmi devlet daireleri İle 
özel İdareler veya belediyeler tarafından verilmiş olması.» 

M A D D E 64 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 433 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında belirtilen 
(1000) rakkamı (10.000) olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 65 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 452 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 
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«3) 20.000 liradan yukarı olan ödemelerde, en çok üç ay vade ile ve kabulleri 
tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenecek faiz tahakkuk ettirilmek şartıyla, cinsleri 
ve özellikleri gene Bakanlıkça tayin ve tesbit olunan; 

a) Mil l i bankalarla, Türkiye'de iş gören yabancı bankaların verecekleri te-
minat mektupları, 

b) Teminatlı borç senetleri.» 
MADDE 66 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 461 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kanuna göre alınması gereken gümrük vergisi ödenmeden veya noksan öde-
nerek yurda sokulan eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alınmış olan vergi, 
eşyanın fiili ithal tarihinden itibaren Uç yıl içinde mükelleflerinden istenir.» 

MADDE 67 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gaztee'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 465 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 464 — Aşağıdaki hallerde hiç alınmamış veya noksan alınmış gümrük 
vergisi mükelleflerinden istenmez. 

1 — Bir beyannameye veya tahakkuk varakasına ait olup da 500 lirayı geç
meyen gümrük vergisi, 

2 — Sahibinin şahsi tüketimine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait 5.000 lirayı 
geçmeyen gümrük vergisi, 

Yukarıdaki fıkralar hükmü, hiç alınmamış veya noksan alınmış gümrük vergisi 
dolayısıyla gümrükçe tahsil edilen diğer vergileri de kapsar. 

(Gümrük Kanunu Madde : 86/3)» 
MADDE 68 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 465 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 465 — Hiç alınmamış veya noksan alınmış vergiler 500 lirayı geçtiği 

takdirde, bunlardan, tahkakkuku yapan memurlar noksanlığın mahiyetine göre şahsen 
sorumlu ve ödemekle mükelleftirler. 

(Gümrük Kanunu Madde : 86/3)» 

MADDE 69 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 473 ncü maddesinin 1 numaralı fıkrası ile 2/a fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1 — Kanuna göre gümrük vergisinden muaf olduğu açıkça yazılı olduğu 
halde yanlışlıkla vergiye tabi tutulan eşyanın vergileri, fiili ithalini kovalayan mali 
yıldan itibaren bir yıl içinde geri verilir. 

2 — a) Satış akdi hükümlerine aykırı olduğu montajı sırasında veya sonunda 
anlaşılabilen eşyada altı ay, diğer eşyada ise iki ay içinde giriş İşlemini yapmış olan 
gümrüğe yazılı olarak bildirilmiş ve bu süre içinde eşyanın gümrüğe teslim edilmiş 
olması,» 

MADDE 70 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 475 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 475 — Gümrük Kanununun 85 ve 87 nci maddeleri hükümleri ile Gider 
Vergileri Kanununun 58 ve 59 ncu maddeleri hükümlerine istinaden, kanuna göre ver
giden muaf olduğu halde yanlışlıkla vergi alınması veya fazla vergi alındığının an
laşılması hallerinde, vergilerin geri verilmesi, aşağıdaki esaslara göre gümrük idare-
lerince yapılır. 

Yetkili Gümrükler 
1 — Giriş beyannamesi, tahakkuku kâğıdı, tahsil ve mahsup müzekkereleri ve 

satış kâğıtları İle tahsil edilip Gümrük Kanununun 85 ve 87 nci ve Gider Vergileri 
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Kanununun 58 ve 59 ncu maddeleri hükümleri ile umumi hükümlere İstinaden kanu-
nen yersiz alman Gümrük vergi ve resimleriyle para cezalarının geri verilmesinde; 

a) Geri verilecek vergi resim ve para cezalan toplamı (200.000,—) liraya 
kadar olan reddiyatları yapmaya Gümrük Müdürlükleri, (Gümrük Müdürlüklerine 
bağlı idarelerin reddiyata yetkileri yoktur.) 

b) Geri verilecek vergi, resim ve para cezalan toplamı (200.000,—) liradan 
(800.000,—) liraya kadar olan reddiyatları yapmaya Gümrük Başmüdürlükleri yetkili 
İnanmıştır. 

c) Yukarıda (a, b) fıkralarında belirtilen miktarların üstündeki reddiyat Ba
kanlık kararıyla yapılır. 

İmzaya Yetkili Makam 
2 — a) Gümrük Müdürlükleri, Başmüdürlük yetkisinde olan danışmaları Ba

kanlığa gönderecekleri yerde, bağlı oldukları Başmüdürlüğe gönderirler. Başmüdür-
lüklerde bu işi incelemek üzere görevlendirilecek Uç kişilik heyet tarafından danış
malar incelenir. Uygun görüldüğü takdirde «Tetkik Amiri, Tetkik Memuru, Tetkik 
Memuru» ibarelerinin altı sicil numaralan ve lastik damgalan vurulmak suretiyle 
İmzalanır. Bu suretle incelenen danışmalar, «Kontrol Müdürü» İbaresi çizilerek 
Gümrükler Başmüdürü veya yetkili kıldığı şahsın ünvanı yazılır ve imzalanmak su-
retiyle tamamlanır. 

Gümrükler Başmüdürlerinin yetkisine giren danışmalar, Başmüdürlerin İzinli 
olmaları, raporlu bulunmaları ve diğer nedenlerle görevlerine gelmemeleri hallerinde 
Başmüdür Vekili danışmaları imzalamaya yetkili olup, herhangi bir nedenle yetkisiz 
kimseler danışmaları İmzalayamazlar. 

b) Gümrük Müdürlüklerinde, normal olarak danışmalar düzenlenir. Ancak, 
danışma üzerindeki «İdare Amiri» yerine gümrük müdürleri değil, bir şef tarafından 
sicil numarası ve lastik damgası vurulmak suretiyle imzalanır. 

Bu şekilde yapılan reddiyat teklifi, müdür tarafından kendilerine reddiyat işini 
tetkike yazılı olarak yetki verilen muayene memurları ile müdür muavini tarafından 
İncelenir, uygun görülen danışma «Tetkik Memuru ve Tetkik Amiri» yerlerinin altına 
sicil sayılan ile lastik damgalan vurulmak suretiyle imzalanır. 

Kadrosunda müdür muavini olmayan gümrük müdürlüklerinde, müdürün yanlı 
olarak yetki verdiği bir muayene memuru «Tetkik Amiri» ibaresinin altını aynı şe-
kilde imzalar. Şayet kadrolannda yeteri kadar muayene memuru olmayan gümrük
lerde ise, bu iş müdürün yazılı olarak yetki verdiği memurlarla takviye edilerek 
yapılır. Bu suretle İncelenen danışmalar, «Kontrol Müdürü» İbaresi çizilerek «Gümrük 
Müdürü» ibaresi yazılır ve bizzat müdür tarafından imzalanmak suretiyle tamamlanır. 

Gümrük Müdürlerinin izinli olmaları, raporlu bulunmaları ve diğer nedenlerle 
görevlerine gelmemeleri halinde, müdür vekili veya müdür muavini danışmaları im
zalamaya yetkili olup, başka herhangi bir nedenle yetkisiz kimseler danışmaları im-
zalayamazlar. 

Gümrük Müdürlüklerinin bağlantıları olan gümrük başmemurları ile idare me
murları normal olarak düzenledikleri danışmaları, Bakanlığa değil bağlı oldukları 
gümrük müdürlüklerine gönderirler. Bu şekilde gelen danışmalar müdürlükler tara
fından aynı şekilde İşleme tabi tutularak vizesi yapılır. 

c) Bakanlığın yetkisine giren miktarlara ait reddiyat danışmaları ise dü
zenlenip vize edilmek üzere Bakanlık Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Mevzuatın Çok İyi İncelenmesi 
3 — Reddiyata ait evrak, Bakanlıkça bir daha kontrola tabi tutulmayacağın

dan, reddiyat işlemi yapılmadan önce, mevzuat çok iyi incelenerek, olaya dikkatli 
olarak uygulanır. Tereddüt halinde, Gümrükler Genel Müdürlüğünün ihtisas şubele-
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rinden (Tarife, Gümrük İşleri, Kıymet, Ekonomik İşler Şubesi Müdürlüklerinden) ve 
Hvkuk Müşavirl iğinden mütalaalar istenir. 

4 — Geri Vermede Gerekçelerin Açık Olarak Yazılması : 
Danışmaların «paranın geri verilmesini mucip sebepler» hanesinin altma red-

diyatı gerektiren gerekçe açık olarak yazılır. 
Danışmanın «Kontrol Genel Müdürlüğünce yazılacak düşünceler» hanesinin al

tına, Başmüdürlükler veya Gümrük Müdürlükleri tarafından, reddiyatın onayını ge
rektiren gerekçe açık olarak yazılır. Gerekçelerin başka kâğıda yazılarak bu haneye 
yapıştırılması halinde ise, bu yapıştırılan sayfa ayrıca mühürle mühürlenir. 

5 — Tutulacak Kayıtlar : 
Reddiyat, birinci nüsha gelir belgesi üzerinde yapılır ve mükerrer reddiyatın 

önlenmesi için birinci ve ikinci nüshalar üzeri okunaklı bir şekilde lastik damga ile 
damgalanır (Ek : 7). Bakanlığa daha önce gönderilen birinci nüsha belgeler, tekrar 
iade edilmek üzere Kontrol Genel Müdürlüğünden istenir. 

Her giriş beyannamesi, tahakkuk varakası, tahsil ve mahsup müzekkereleri ile 
satış kağıtları için ayrı ayrı danışma düzenlenir. Her danışma için, Başmüdürlükler 
ile Müdürlüklerde ve bunların bağlantılarında ayrı ayrı birer dosya açılır ve ayrıca 
vize edilen danışmalar (örnek : 119, 963) sayılı deftere bir numaradan başlamak 
üzere kaydedilir. 

6 — Hangi Hallerde Danışma Düzenleneceği : 
Giriş beyannamesi, tahakkuk kâğıdı, tahsil ve mahsup müzekkereleri ve satış 

kâğıdı ile tahakkuk ettirilen gümrük vergi ve resimlerinin tahsilinden doğan : 
a) Maddi hesap hatası nedeniyle mükelleflerce iadesi istenen paralar, 
b) Mükellefler ile uyuşmazlığa düşülmesi dolayısıyla vergi ve resimlerin uyuş

mazlığın halline veyahut geçici kabul suretiyle işlem gören eşyanın tekrar çıkışına 
kadar, vergilerin depozitoya bağlanıp her nasılsa sonradan irada geçirilen ve red edil-
meleri gereken paralar, 

c) Bakanlık aleyhine idari veya adli kaza mercilerinde açılan idari davaların 
aleyhte sonuçlanan kesinleşmiş ilamları dolayısıyla geri verilmesi gereken paralar, 

d) Muaflık işlemlerinden doğan ve mükelleflerince iadesi istenen paralar, 
e) Emanetler hesabına kaydı gerekirken yanlışlıkla gümrük işlemleri hesa

bına alacak kaydedilen ve senesi geçmiş olması nedeniyle mahsup yolu ile tahsiline 
İmkân bulunmayan paralar, 

için danışma düzenlenir. 
7 — ödeme Emrinin İstenmesi : 
3 - 6 nci fıkralara göre danışma düzenlenip vize edilerek iadesi kabul edilen 

paralardan; 
a) Aynı mali yıla ait olduğu takdirde iade olunacak meblağ derhal mahsup 

yoluyla emanete geçirilir ve mükellefin başvurmasında reddiyat işlemi tamamlanır. 
b) Geçmiş mali yıllara ait olduğu takdirde, vize edilen danışma kapsamı meb

lağın, bütçede mevzu reddiyat tertibinden tediyesini temin için Başmüdürlüklerin veya 
müdürlüklerin (Ek : 8) deki yazı ile bildirişi üzerine Bakanlık Saymanlık Müdürlü
ğünden ödeme emri düzenlenerek bu Ödeme emrine istinaden reddiyat işlemi ta-
mamlanır. 

8 — Gümrük İşlemleri Defterini İlgilendirmeyen Gelirler : 
Gümrük işlemlerinden doğmayan ve gümrük işlemleri defterini ilgilendirmeyen 

gelirlerden iadesi gereken meblağlar için, danışma düzenlenmesine gerek olmayıp, 
bunlar hakkında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır. 

a) Aynı mali yıla alt meblağların reddiyatı İçin Devlet Muhasebesi Genel Yö-
netmeliği gereğince iş görülür. 

b) Geçmiş yıllara ait meblağlar İçin (Ek : 9) daki cetvel düzenlenerek Ba
kanlık Saymanlık Müdürlüğüne yollanıp alınacak ödeme emrine dayanılarak reddiyat 
işlemi tamamlanır. 
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9 — Hata Yapan Memurlara Ceza Verilmesi: 
Başmüdürlükler İle gümrük müdürlüklerince, kanunsuz olarak vergi alınıp, da-

nışma ile reddiyata sebebiyet veren muayene memurlarının isimleri, her şahsa ait bir 
sayfa açılmak ve her danışma ayrı ayrı yazılmak suretiyle bir deftere kaydedilir ve 
ayrıca ilgili memurun dikkati de her hatasında yazdı olarak çekilir. 

idari ve adli kaza mercilerince verilen ilamlara dayanılarak yapılan reddiyat-
tan dolayı bu deftere herhangi bir kayıt yapılmaz. 

Gümrük idareleri, daima hata yapan ve her dördüncü defa dikkati çekilen 
ilgili muayene memurunun tecziyesi cihetine giderler. 

MADDE 71 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 650 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Antreponun Tanımı 
Madde 650 — Türkiye'ye deniz, kara (demiryolları dahil) ve hava yoluyla ge

tirilen ve Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olmayan 
yabana memleket eşyasının; çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek milli mahsul 
ve mamullerin; transit veya yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşyanın konulduğu 
yerlerdir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 100)» 
MADDE 72 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 651 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 651 — Yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelmiş olup : 
1 — Yurda kesin veya geçici olarak sokulacak, 
2 — Geldiği Türk liman veya mahallinde başka bir araca yüklenerek yine 

bir Türk liman veya mahalline veya yabancı bir memlekete transit veya aktarma 
edilecek, 

3 — Başka bir memlekete gönderilmek amacıyla Türkiye'den transit olarak 
geçirilecek, 

4 — Türkiye'den transit geçirilmek üzere ilk Türk liman ve mahallinde araca 
yüklenip sevkedildikten sonra Türk sınırlarından çıkmadan evvel transit edilmesinden 
vazgeçilecek, 

5 — Transit ve aktarma suretiyle gittiği bir Türk liman ve mahallinde hemen 
ithal edilmeyecek, 

6 — İlk gelişinde ithal, transit veya aktarma suretiyle şevki istenmeyecek 
veya bir süre iğin bu rejimlerden birine tabi tutulması imkânsız görülecek, 

7 — Memlekete geçici olarak sokulduktan sonra süresi içinde tekrar yurt dışı 
edilmekten vazgeçilecek, 

8 — Diğer suretlerle gümrük denetlemesi altına alınması İstenecek veya ge
rekecek eşya, 

9 — Çıkış hükmünde olmak üzere ihraç edilecek milli mahsul ve mamuller, 
10 — Yeniden ihraç edilmek üzere gelen eşya, 
antrepoya konulabilir. 
(Gümrük Kanunu Madde : 100, 122)» 

M A D D E 73 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 652 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 652 — Antrepolar genel, özel ve fiktik olmak üzere üç cinstir. 
Ayrıca, herhangi bir işçiliğe tabi tutulacak, ambalajlama veya maniplasyon 

yapılacak yerlerin antrepo olarak kabul ve tesisine Bakanlık yetkilidir. 
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I — Genel Antrepolar : 
özel antrepolara alınması gerekli eşya dışında kalan, antrepo sahibiyle birlikte 

diğer kişilere alt her çeşit eşya ve maddenin konulduğu yerler genel antrepodur. 
PTT idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli 

kolilerin konması için ayrılmış kapalı yerlerde genel antrepo sayılır. 
II .— özel Antrepolar : 
Konulacak eşyanın tabiatlarına ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun 

olarak yapılmış bulunan, parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için 
tehlikeli olan veya muhafazaları özel tertip ve tesislere gerek gö3teren eşya ve mad
delerin konulduğu yerler ile rafineri tesisleri özel antrepodur. 

Buralara alınan eşya ile diğer eşya ve malzemede Bakanlığın izniyle konu
labilir. 

özel antrepolara konulabilecek eşya ve maddeler Yönetmeliğe ekli listede 
(Ek : 3) gösterilmiştir. 

III — Fiktif Antrepolar : 
Bakanlıkça uygun görülecek eşyanın, gene Bakanlığın İzniyle konulduğu ve 

mâl sahipleri veya temsilcileri tarafından temin ve tesis edilmiş yerler fiktif ant-
repodur. 

Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar veya sergilerde fiktif antrepo sayılır. 
(Gümrük Kanunu Madde : 101, 102, 103, 117)» 
MADDE 74 — 3.2.1974 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 653 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 653 — Aşağıda yazılı eşya antrepolara konulmaz. 
1 — Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan ya

bancı memleket eşyası, 
2 — Bakanlık izni olmadan, gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajla

rında istihsal veya İmal edildiği menşe memleketten başka yabancı memleketler 
mahsulü ve mamulü olduğunu gösteren veya sandıran isim ve alametler taşıyan eşya, 

3 — Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı 
menşeli olduğunu gösterecek veya sandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı 
her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya (ihracatta kullanılacak olanlar 
hariç) ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri yabancı memleketlerde düzenlenmiş 
gibi gösterebilecek yabancı firmalara ait üzerleri imzalı veya imzasız olsun boş fatu
ralar (proforma faturalar hariç), 

4 — Sundurmalarda veya gümrükçe izin verilen yerlerde kanuni süresini dol
durduğu için tasfiyesi gereken veya sahipleri tarafından sundurmalarda gümrüğe terk 
edilen veya sundurmalarda yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşya, 

5 — Kaçak eşya. 
(Gümrük Kanunu Madde : 23, 100)» 
MADDE 75 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 655 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 655 — Genel ve özel antrepolar : 
1 — özel kanunlarına göre antrepo açıp işletme tekelini haiz işletmeler ta

rafından kendi tekel bölgelerinde, 
2 — Türk Hava Yolları İşletmesi tarafından gümrük olan hava alanlarında, 
3 — özel kanunlarında antrepo açıp işletme yetkisi verilen kuruluşların ant

repolarının bulunmadığı mahallerde veya bu kuruluşların antrepolarının yeterli olma
ması hallerinde, Bakanlık veya diğer kamu kuruluşları veya belediyeler ve bunların 
yapamaması halinde de özel kuruluşlarca, 

açılıp işletilebilir. 
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Yukarıda (3) numaralı fıkrada belirtilen antrepolar Bakanlığın izniyle açı-
labilir. 

özel antrepo açılabilmesi için o mahaldeki gümrük idaresinin her türlü gümrük 
işlemlerini yapmaya yetkili bulunması gerekir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 101, 102)» 

M A D D E 76 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 666 nci maddesinin ilk paragrafında geçen (2) aylık 
süre, (4) ay olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 77 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım-
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 673 ncü maddesinin sonunda parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 41» ibaresi metinden çıkartılmıştır. 

M A D D E 78 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 678 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 678 — Eşya sahipleri, vekilleri, kanuni mümessilleri veya taşıyıcıları 
adına antrepo beyannamesi düzenlenerek usulüne göre genel, özel veya flktif antrepo
lara alınıp kaydı yürütülen eşya, başkasına da devredilebilir. 

Bunun için devreden ve devralan tarafından isteklerinin, ilgili gümrük idaresine 
yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 

Bu devir isteğinin idarece kabulü için : 
1 — Eşyanın giriş beyannamesinin tescil edilmiş bulunması halinde, devri ön

leyici herhangi bir durum olmadığının anlaşılması, 
2 — Eşyaya ait vergi resim, ücret ve para cezalarının devralan tarafından taah

hüt edilmesi ve sağlanması, 
3 — Türkiye'deki alıcıya malı gönderen yurt dışındaki satıcının yazılı muvafa

katinin alınması gerekir. 
Başvurma, yukarıdaki şartlara uygun olduğu takdirde, antrepo işletmesi veya 

sahibi ve gümrük İdaresi devir İsteğini uygun görür ve kendi giriş kayıtlarına ve ant
repo beyannamelerine ve varsa irsaliyelere durumu işaret ettikten sonra İşlemi tamam
lar. 

Hukuki sorumluluklar da devralana aynen intikal eder. 
(Gümrük Kanunu Madde : 114)>> 

M A D D E 79 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 682 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 682 — Eşya; 
1 — Genel ve öze] antrepolarda en çok beş yıl, 
2 — Genel antrepo sayılan Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu 

altındaki mahallerde, bağlı bulunduğumuz milletlerarası andlaşmalarda belirtilen süre 
kadar, 

' 3 — Fiktîf antrepolarda iki yıl, 
4 — Yolcu beraberinde gelen eşya üç ay, 
kalabilir. 
(1) Numaralı fıkrada 'belirtilen eşyanın bekleme süresi, geçerli sebeplerin mev

cudiyeti ve eşyanın İyi bir halde 'bulunması şartıyla, Bakanlıkça bir yıl daha uzatıla
bilir veya antrepoda kalması sakıncalı olan eşya için bu süre kısaltılabillr. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen süreler içerisinde İthal veya yurt dışı edilmeyen 
eşya hakkında tasfiye hükümleri uygulanır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 112, 140, 175)» 
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M A D D E 80 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 714 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 714 — Fiktif antrepolara; 
1 — Sadece antrepo sahibi adına gelen eşyadan: 
a) Sanayicilere ait yatırım malı, hammadde, makina ve benzeri eşya, 
b) Sadece ithalatçı statüsünde olmakla birlikte, bozulabilir ya da telef olabilir 

türdeki eşya ile büyük yer tutan ağır ve hacimli eşya, 
c) Geçici kabul ve geçici muaflık eşyası, 
d) Yemden İhraç edilmek üzere gelen eşya, 
e) İhraç 'hükmünde olmak üzere milli mahsul ve mamuller, 
2 — Antrepo sahibi tarafından taşıması yükümlenilen ve aynı zamanda gide

ceği yer ve alıcısı belli olan transit eşya, 
konulabilir. 
(Gümrük Kanunu Madde : 100, 103)» 
MADDE 81 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 717 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 717 — Fiktif antrepolara konacak eşyadan teminat aranması zorunlu

dur. 
Ancak, gümrük vergilerinden muaf olan veya çıkışa konu teşkil edecek olan 

milli ya da millieşmiş eşya için teminat aranmaz. 
Teminatın aranması gerektiği hallerde, antrepo sahipleri buralara koyacakları 

eşyanın, antrepo beyannameleri üzerinde, muayeneyi yapan memurlarca tahakkuk et
tirilecek vergi ve resimlerin tutarını teminata bağlamakla yükümlüdürler. 

Sözü edilen teminat, bankalardan mektupla sağlanmak istendiği takdirde bu
nun ekli formüle uygun bulunmasına dikkat edilir. (EK - 11). 

(Gümrük Kanunu Madde : 104)» 
MADDE 82 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 723 ncü maddesi aşağıdaki şekilde başlığıyla birlikte 
değiştirilmiştir. 

«Gümrükçe Yapılacak İncelemeler ve Bakanlık İzni 
Madde 723 — Yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde başvurma üzerine o yer 

gümrük idaresince yerinde incelemeler yapılarak, antrepo binasının aranan şartları 
taşıdığı anlaşıldığı takdirde sonuç Bakanlığa bildirilir. 

Bakanlık, antrepo yapısı ile ilgili şartların tamam olup olmadığım incelemekle 
birlikte, 714 ncü maddede belirtilen şartların da uygun olup olmadığını inceler. 

Yapılan inceleme sonucunda durum uygun görülürse, antrepo açma İzni ilgili 
gümrük idaresine gönderilir ve mükellefe de ayrıca bilgi verilir.» 

MADDE 83 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 728 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 728 — Fiktif antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın muayene ve kont
rolü sonucunda, beyana göre bir aykırılık tesbit edildiği takdirde ceza uygulanmaz. 

(Gümrük Kanunu Madde : 146)» 
MADDE 84 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 735 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 735 — Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği süre ik i yıldır. 
Bu süre içerisinde ithal veya yurt dışı edilmeyen eşya hakkında tasfiye hüküm

leri uygulanır. 
(Gümrük Kanunu Madde : 112)» 
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M A D D E 85 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayıl ı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 759 ncu maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Serbest yer içinde yeniden kabine açılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
iznine bağlıdır.» 

M A D D E 86 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 797 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
«3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 29» ibaresi metinden çıkartılmış; 798 nci ve 799 ncu 
maddenin altına gene parantez içinde «8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 21» ibaresi ek
lenmiştir. 

M A D D E 87 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 800 ncü maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Sundurma ve antrepoların kapalı bulunduğu zamanlarda, zorunlu bir sebepten 
dolayı anahtarların kullanılmasına gerek hasıl olduğu takdirde, durum gümrük, güm
rük muhafaza ve işletme görevlilerince bir tutanak ile tesbit olunur. Bu tutanakta, 
sundurma veya antreponun açılmasına kimin tarafından emir verildiği veya gerek 
görüldüğü, emri kimin uyguladığı, sundurma ve antreponun açılmasından kapanma
sına kadar cereyan eden olaylar, sundurmadan ne gibi eşyanın çıkarıldığı veya bura
ya hangi eşyanın konulduğu belirtilir. Tutanak mümkün olan çabuklukla gümrük ida
re amirliğine verilir.» 

M A D D E 88 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 802 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
(3/3953 Sayılı Tüzük Madde : 32) ibaresi (8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 40) olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 89 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 805 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasından sonra yer 
alan (Gümrük Kanununun 140 -145 nci maddeleriyle bu Yönetmeliğin özel ayırımın-
daki esaslara göre tasfiye olunur) ifadesi (Gümrük Kanununun 140 ve müteakip mad
delerine göre tasfiye olunur) şeklinde değiştirilmiştir. 

M A D D E 90 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 808, 809, 810, 812, 815 nci maddelerin altında parantez 
içinde bulunan (3/3953 Sayılı Tüzük) İle ilgili ibareler metinden çıkartılmıştır. 

M A D D E 91 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğine aşağıdaki 820 nci madde eklenmiştir. 

«Antrepolardaki Eşyanın Sahiplerince Kullanılması 
Madde 820 — Ülkenin ekonomik şartları, antrepolarda mevcut eşyanın derhal 

kullanılmasını gerektirdiği takdirde, gümrük işlemleri bilahare yapılmak üzere, eşya
nın sahipleri tarafından kullanılmasına Bakanlıkça izin verilebilir.» 

M A D D E 92 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 840 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 840 — Yabancı memleket eşyasının; ham, yarı mamul veya mamul hal
de dışarıdan getirilerek memleket içinde başkaca maddeler katı lmış olsun olmasın 
tamamlayıcı veya değerlendirici ya da değiştirici az veya çok işçilik gördükten ve yarı 
mamul veya mamul hale geldikten sonra tekrar yurt dışına çıkarılması, geçici kabul 
rejimidir. 

Bu tür eşyanın, en geç iki yıl içinde yurt dışına çıkarılması gerekir. 
(Gümrük Kanunu Madde : 118)» 

M A D D E 93 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayıl ı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 841 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 841 — Geçici kabul rejiminden faydalanabilecek eşya ile bunların gö
rebilecekleri işçilik derecesi, ücreti, fire oranı, artıklarda vesair hususlarda uygulana
cak işlemler, ilgili Bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tesbit olunur. 

(Gümrük Kanunu Madde : 118)» 
M A D D E 94 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 853 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 853 — Vergi ve resimleri teminata bağlanmak kaydıyla geçici muaflık 

rejiminden faydalanabilecek eşya ile bunların yurda girme şart ve şekilleri ve yurt 
kalabilecekleri süreler aşağıda gösterilmiştir : 

1 — Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek veya benzeri bir işçilik görmek 
üzere gelen ve altı ay içerisinde çıkarılacak olan eşya, 

2 — Türkiye'de imal edilip ihracı yapılacak eşyanın tamamlayıcısı olan veya 
monte edilmek üzere Bakanlığın izniyle gelen ve üç ay içerisinde çıkarılacak olan 
eşya, 

3 — Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere sergi panayır ve pazarlar, koşu ve 
müsabakalar, konferanslar ve törenler için getirilen eşya ile tiyatro ve sirklerin ge
tirdikleri sahne ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları, 

(Bu gibi eşyanın ithalatçıları tarafından hangi amaçla getirildiğinin ve nerede 
teşhir edileceğinin veya kullanılacağının beyannamesinde gösterilmesi ve cins, çeşit 
ve mahiyeti itibariyle teşhir edilecek neviden olması ve diğer getiriliş amacına uygun 
olması şarttır.) 

Ancak, bu fıkraya g ö r e getirilen eşyadan artist ve sahne sanatkârlarına ait olup 
da, zat eşyası olarak beyan edilen fakat hem sahne hem de dışarda giyilecek nitelik
te olduğu tesbit edilen ve miktar bakımından da yolcuların taşımaları ve kullanmaları 
alışık olan giyim eşyası için Gümrük Kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci fıkrası ve 
Yönetmeliğin 1185 nci maddesine göre işlem yapılır. 

Fiktif antrepo olarak açılmasına izin verilmiş sergi ve panayırlar da (fuar) 
teshir olunan eşya, bu yerlerin Bakanlıkça verilmiş izinlerindeki süreleri altı aydan 
fazla olarak tesbit edilmiş ise bu süreye tabi tutulur ve teminat aranmaz. İzmir En
ternasyonal Fuarı hakkındaki özel yönetmelik hükümleri saklıdır. 

4 — Bir yıl içinde yurt dışına çıkarılmak şartıyla yabancı film ve televizyon 
kuruluşlarının yurdumuzdaki faaliyetleri için getirecekleri film çekme makineleri ile 
alet ve malzemesi, dekor ve aksesuarları ve boş filmleri, 

5 — Memleket eşyasının ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılmak veya 
üzerlerine takılmak amacıyla gelen eşya, (Bu hükümden yararlanacak maddelerin çeşit
leri ve hangi eşyanın çıkışında kullanılaçağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, 
görebileceği işçilik ve fireleri ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça tesbit 
olunur.) 

6 — Ticari olan veya olmayan eşya naklinde kullanılmak üzere dolu veya boş 
olarak gelen lifler, tüpler, masura, bobin vesair zarflar, makaralar ile askılar, (Bunla
rın yurt içinde kalabilecekleri süre Bakanlıkça tesbit olunur.) 

7 — Sanayide kullanılacak olup memleket dahilinde yapılmamasından dolayı 
imalatçıya bir külfet tahmil edeceği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kabul ve tesbit 
edilecek kalıplar, altı ay içerisinde yurt dışına çıkarılmak kaydıyla. 

Bu fıkra hükmünün uygulanmasında aşağıda belirtilen İşlemler yapılır. 
a) Her olay için ilgililerce üç nüsha dilekçe ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

başvurulur. 
b) Bu dilekçelerde firmanın ad ve ünvanı ile iş adresi, meşguliyet konuları, 

eşyanın menşei ile cins, nevi ve miktarı, hangi sanayi işinde kullanılacağı, bunların 
Türkiye'de yapılmadığı ve hangi gümrükte işlem göreceği belirtilir. 
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c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca İthali İstenilen eşyanın, sanayide kullanılan 
kalıplar olduğu, bunların Türkiye'de yapılmadığı, kullanılacağı işin ne kadar süre 
İçİnde yapılabileceği ve imalatçıya külfet yükleyeceği tesbit ve isteğin kabulü halinde, 
durum, başvurma dilekçesinin 2 nüshası da eklenmek suretiyle, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına bildirilir. 

d) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilgili gümrük idaresine gerekli talimat ve 
dilekçe sahibine de, yazı İle bilgi verilir. Bu Bakanlıkça dilekçe sahibine gönderilen 
yazı tarihinden itibaren 3 ay içinde iznin kullanılmaması halinde, bu izin geçerli sa
yılmaz. 

8 — Milletlerarası andlaşmalarla kabul ettiğimiz hükümler saklı kalmak şar
tıyla, siparişe mahsus olmak üzere getirilen her çeşit numunelik ve modellik eşya, 
(Altı ay içinde çıkarılmak ve yabancı fabrika ve sanat sahipleriyle bunların gezici 
ticaret memurları tarafından getirilmek ve karşılıklı olmak şartıyla.) 

9 — Ülke sanayii, ekonomisi veya sair alanlarında acil ve önemli ihtiyacında 
veya ihracatın geliştirilmesi maksadıyla kullanılacak ve bir yıl içinde yurt dışına çıkarı
lacak kiralama veya sair surette getirilen eşya, (Bu fıkranın uygulama ilkeleri ilgili 
Bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tesbit olunur.) 

10 — Büyük inşaat, tesisat ve fenni araştırmalarla batık gemilerin çıkarılması 
işlerinde kullanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve memlekette bulun
mayan veya temini büyük külfeti gerektiren fenni vasıta ve taşıtlar ile bunların takım
ları, (Bu eşyanın çeşitleri ve yurt içinde kalabileceği süreler ilgili Bakanlıkların görüş-
leri alınarak Bakanlıkça tesbit olunur.) 

Bu fıkranın uygulanmasında aşağıda belirtilen işlemler yapılır : 
Her olay için ilgililerce 3 nüsha dilekçe ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 

başvurulur. Bu dilekçelere, bu hükümden faydalanacak eşyanın Türkiye'de bulunmadığı 
ve sağlanmasının büyük külfeti gerektirdiğine dair, mahalli Sanayi ve Ticaret Odaları 
veya Sanayi Odasından alınmış belgeler ile eşyanın çeşitlerini ve Türkiye'de kalacağı 
süreleri belirten 3 nüsha listeyi ekler. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görüşü, bir yazı ile dilekçe ve eklerinin ikişer 
nüshası eklenmek suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığına intikal ettirilir. Bakanlık
ça yapılacak inceleme sonunda gereği ilgili gümrüğe duyurulur. 

11 — Balık avcılığında kullanmak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileri ile 
bunların İçinde bulunan balık avına mahsus lüzumlu teçhizat ve malzeme, 

Bakanlıkça; her olay için 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu yönünden Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınır. 

12 — Tankerlerin, vesair gemilerin yıkanması, temizlenmesi ve tamiri İçin mil
letlerarası usullere göre getirilen ve patent gereği satılmayan tulumbalar vesair fenni 
vasıtalar. (Bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği süreler İlgili Bakanlıkların 
görüşleri alınarak Bakanlıkça tesbit olunur.) 

13 — Yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerden dolayı dış ülkelerce gönde-
rilen yardım malzemeleri (Bunların cins ve yurtta kalacağı süre ilgili Bakanlıkların 
görüşleri alınarak Bakanlıkça tesbit olunur.) 

14 — Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve araştırmalar yapan şahıs 
veya heyetlerin bu maksatlar için getirecekleri eşya, (Bunların çeşitleri ve tekrar çı
kış süreleri ilgili Bakanlıkların görüşleri alınarak Bakanlıkça tesbit olunur.) 

15 — İdari ve adli kaza için delil olarak getirilen ve soruşturma veya muhake
me sonunda çıkarılacak olan eşya, 

16 — Türkiye'de geçici bir zaman oturmak üzere gelenlerin kendilerine mah
sus olan kamplama eşyası (Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına göre 
ve devam süresine uygun olmak ve bir yıl içinde iade edilmek şartıyla), 
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17 — Yabancı memleketlerde oturan fen ve sanat sahipleri ile işçilerin sanat
larını icra için Türkiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerinden 
bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde kendi adlarına veya Türkiye'de i lgi l i 
olduğu kuruluş adına gönderilen ve bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine ait cihaz ve 
aletleri ile takımları, 

18 — Yapılan andlaşmalara göre geçici olarak Türkiye'ye giren muharrik ve 
müteharrik demiryolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kullanılan taşıtlar, (Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarınca tesbit edilecek esaslar ve anlaşma
lar hükümlerine göre yapılır ve bunlardan teminat aranmaz.) 

19 — Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre çalışmak, tetkik ve tahsilde bulun
mak için gelen yabancıların (Devlete ve hususi sektöre ait kuruluşlara gelen uzman
lar, memurlar, öğretmen ve öğrenciler gibi) beraberler inde veya kendilerinden ik i ay 
önce veya altı ay sonraki süreler İçerisinde getirdikleri veya getirecekleri: 

a) Kullanılmış ev eşyası ik i yıl süre ile kalabilir. İlgilinin çalışma, tetkik ve 
tahsil süresinin ve ikametinin beş yılı aşması halinde eşya hakkında Gümrük Kanunu
nun 10 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bu gibi eşyanın cins, nevi, miktar ve kaydı gereken diğer bilgiler beyannamede 
gösterilir veya bir liste halinde beyannameye eklenebilir. 

Bu şekilde yapılacak beyanlar üzerine, muayene sonunda tesbit edilecek hata 
ve noksanlıklar İçin ceza uygulanmaz. Beyan edilen kıymet kabul edilmediği takdirde 
usulüne göre idarece takdir olunur. Tesbit ve tahakkuk buna göre yapılır. 

Bahis konusu eşya için ilgililer usulüne göre teminat verebilecekleri gibi, bu yön
den teminat verilmediği takdirde, çalıştıkları kuruluşların eşyanın aynen ve tamamen 
yurt dışına çıkarılmaması halinde bunlara İlişkin vergileri ödeyeceklerine dair noter
den tasdikli bir taahhütname de kabul olunur. 

b) Otomobil, minibüs, karavan ve motosikletler Türkiye'de ik i yıl kalabilir. 
Gümrük Kanununun 12 nci maddesi hükmünden yararlanamayacak olan bu gibi 

taşıtlara uygulanacak işlemler Yönetmeliğin 1356 ve somaki maddelerinde gösteril
miştir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 119)» 
MADDE 95 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 862 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 862 — Yerli mamul ve ürünler ile millileşmiş eşyanın çıkışında, aynen 

ambalaj olarak veya ambalaj imalinde kullanılmak üzere gerek bedelsiz ve gerekse 
döviz tahsisi suretiyle bedelli olarak getirilip geçici muaflık rejiminden yararlanarak 
yurda sokulabilecek eşya ile bunların hangi eşyannı çıkışında kullanılacağı ve ne ka
dar süre içinde yurt dışı edileceği bu Yönetmeliğe ekli cetvelde (EK : 13) gösteril
miştir. 

Ekl i listede cinsleri ile hangi eşyanın ihracında kullanılacağı kayıtlı ambalaj 
maddelerinin, yetkili gümrük idaresi tarafından mevzuat hükümlerine göre geçici mu
aflık işlemi yapılır. 

Ambalaj maddesi olarak kullanılmak üzere getirilmek istenen eşya, sözü edilen 
listede kayıtlı ambalaj maddeleri dışında kalan çeşitten ise : 

İlgili firma tarafından 4 nüsha mektup ve 4 nüsha proforma fatura ile mensup 
olduğu meslek kuruluşuna başvurulur. Bu mektuplarda, geçici olarak ithali istenilen 
eşyanın cins, çeşit, miktar ve nitelikleri ile hangi ürün veya mamulümüzün İhracında 
ambalaj maddesi olarak kullanılacağı ve hangi gümrükte işlem göreceği belirtilir. 

Meslek kuruluşunca, bu müracaatlar incelenerek talep olumlu mütalaa olundu
ğu takdirde, firmanın ad ve unvanı ile iştigal konusu ve İş adresi de belirtilmek sure
tiyle, durum bir yazı ile ve firma mektubu ve proforma faturanın dörder nüshası ile 
birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir. 
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Hazine ve Dıg Ticaret Müsteşarlığınca talep hakkında uygun görüşe varıldıgı 
takdirde,istek yalnız bir defaya mahsus olduğu veya listeye dahil edilmesi hususu da 
belirtilmek suretiyle durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilir. Bu Bakan
lıkça da olumlu mütalaa verilmesi halinde durum firma mektubunun ve proforma fatu
ranın ikişer nüshası ile birlikte bir yazı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca da talebin kabulü sonucuna varıldığı takdirde, 
adı geçen Bakanlıklarca geçici muaflık rejimine tabi tutulacak ambalaj maddesinin. 
listeye dahil edilmesi kabul olunmuş İse, bu Bakanlıkça gereği yapılır, i lgil i Bakanlık
larca sözü edilen ambalaj maddesinin bir defa için geçici muaflık rejimine tabi tutul
ması kabul olunmuş ise, yine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilgili gümrük idaresine 
gereken tebligat yapılır, firmaya da bilgi verilir. 

Bu gibi eşyanın vergi ve resimleri, Gümrük Kanununun 177 nci ve bu Yönetme
liğin 880 ve 881 nci maddelerindeki şekil ve esaslara göre teminata bağlanır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 119/4 - a ve 121)» 
M A D D E 96 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 878 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 878 — Zorlayıcı sebepler veya beklenmeyen haller bulunduğu takdirde, 

geçici kabul ve geçici muaflık eşyasının çıkış süreleri Bakanlıkça uzatılabilir. 
(Gümrük Kanunu Madde : 122, 175)» 
M A D D E 97 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 889 ncu maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Beyan ile Muayene Arasındaki Farklılıklar 
Madde 889 — Geçici kabul ve geçici muaflık eşyasının girişinde, beyan ile mu

ayene arasında farklılık bulunduğu takdirde bu husus için ceza uygulanmaz.» 
M A D D E 98 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 926 nci maddesinin altında parantez içinde bulunan 
ifadelerden (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karar) ifadesi 
metinden çıkartılmıştır. 

M A D D E 99 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 932 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 932 — Bakanlar Kurulu, İç ve dış emniyetin sağlanması, halkın, hay
vanların, bitkilerin ve ürünlerin hastalıklardan korunması, tarih ve sanat eserlerinin 
memleketten çıkarılmasının önlenmesi maksadıyla veya mali ve ekonomik zaruretler 
halinde ve ülke çıkarlarını göz önünde bulundurarak eşyanın çıkış serbestliğini kısıt
lamaya veya kaldırmaya yetkilidir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 19)» 
M A D D E 100 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 934, 936, 945, 946, 947 nci maddelerinde geçen (Ticaret 
Bakanlığı) ifadesi (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 101 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 949 ve 953 ncü maddelerinde geçen «Tarım Bakanlığı» 
ifadesi «Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı» olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 102 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 964 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 964 .— Ticari veya ticari olmayan eşyanın geçici çıkışlarına, yürür-
lükteki Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Karar ve Tebliğleri 
hükümlerince duruma göre, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya ilgili merci 
veyahut çıkış yerindeki gümrüğünce izin verilir.» 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44 



— 45 — 

MADDE 103 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı. Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 970 nci maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Yabancı memleketlere çıkarıldıktan veya çıkış hükmünde sundurma antrepo
lara konulduktan sonra hiç bir işlem görmeksizin ve asli nitelikleri değişmeksizin 
tekrar yurda getirilen aşağıda yazılı memleket eşyası ile millileşmiş eşya, ayniyetleri 
gümrüğe isbat ve tevsik ve süreleri içinde gelmiş bulunmak şartıyla gümrük ver
gisine tabi değildir.» 

M A D D E 104 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 970 nci maddesine aşağıdaki 9 numaralı fıkra eklen
miştir. 

«9 — Gümrük Kanununun 1 nci maddesinin 6 nci fıkrasında belirtildiği şekilde 
çıkış hükmünde sundurma ve antrepolara konulduktan sonra üç ay içerisinde tekrar 
İthal edilecek- eşya.» 

MADDE 105 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 971 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 971 — Yabancı memleketlere, temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, 
izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya başka bir ameliye görmek veya asil bir 
kısım veya cihaz İlave olunmak gibi maksatlarla çıkarıldıktan sonra, ihracatçısı tara
fından tekrar ithal edilmek üzere bir yıl içerisinde geri getirilen memleket eşyası ile 
millileşmiş eşya hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır. 

1 — Eşyanın bünyesinde, niteliğinde ve tarife pozisyonunda bir değişiklik ya-
pılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve 
ücretlerle dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak geri ge
tirilen eşyanın intibak ettiği giriş tarife cetveli pozisyonundaki oran üzerinden vergi 
alınır. 

2 — Gördüğü işlem dolayısıyla eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde, 
giriş tarife cetvelinde intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye tabidir Bu 
eşyanın kıymeti, Gümrük Kanununun 65 nci maddesine göre tayin ve tesbit edilir. 
Ancak, çıkan eşyanı aynı esaslara göre bulunacak kıymeti, bu kıymetten düşülür. 

3 — Eşya, asli bir kısım veya cihaz ilave edilerek geri getirildiğinde, yu
karıdaki fıkra hükümlerinde belirtilen masraflar göz önünde bulundurularak, ilave 
edilen kısım veya cihazlardan ayrıca uydukları Gümrük Tarife Cetveli pozisyonundaki 
oran üzerinden vergi alınır. 

4 — Maden cevherlerinden, izabe suretiyle yabancı memleketlerden, temizle
nerek veya elektrolize edilerek elde edilen ve milletlerarası teamüllere göre mamul 
sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak kullanılacak olan külçe ve kütük halindeki 
saf gümüş, kurşun, demir, bakır ve sair madenler, geri gelişlerinde, memleket dahi-
linde bu gibi ameliyelerin yapılmasının mümkün olmadığının Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca kabul ve ilgililerce tevsiki şartıyla vergiye tabi tutulmaz. 

5 — Satış suretiyle kesin olarak ihracı yapılmış olan maden cevherlerinin 
terkibinde bulunan ve izabe yoluyla elde edilen ve satış anlaşmasına göre yurda iadesi 
kabul olunan külçe ve kütük halindeki saf altın, platin ve gümüşten vergi alınmaz. 

Bu ihracatın kontrolü hususunda E K — 20 deki özel Yönetmelik hükümlerine 
uyulur. 

özel Yönetmeliğe göre geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinin ihracını 
müteakip, örneğe ekli (Maden cevheri - Metal Geçici İhracat Fişi) eksiksiz olarak iki 
nüsha doldurulur ve işlemi yapan gümrük idaresince Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilir. (EK — 21) 
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Yine g e ç i c i ihracat yoluyla g ö n d e r i l e n cevherler k a r ş ı l ı ğ ı n d a ithal edilecek 

mamul veya y a n m a m u l ü n ithalini m ü t e a k i p , ö r n e ğ i ekil (Maden cevheri - Metal Ge
çic i İ h r a c a t K a r ş ı l ı ğ ı İ t h a l a t P i ş i ) n o k s a n s ı z olarak iki n ü s h a doldurulur ve i ş l e m i 
yapan g ü m r ü k idaresince ad ı g e ç e n B a k a n l ı ğ a g ö n d e r i l i r . ( E K '— 22) 

A y r ı c a , s a t ı ş suretiyle kesin olarak ihrac ı y a p ı l m ı ş olan maden cevherlerinin 
ihrac ın ı m ü t e a k i p , ö r n e ğ i ekli (Maden cevheri - Metal Kesin İ h r a ç F i ş i ) eksiksiz 
olarak iki n ü s h a doldurulur ve i ş l emi yapan g ü m r ü k idaresince adı g e ç e n B a k a n l ı ğ a 
gönder i l i r . ( E K — 22/A) 

Y u k a r ı d a k i f ı k r a l a r d a bahsi g e ç e n 21, 22 ve 22 /A ek n u m a r a l ı f i ş l er Enerj i 
ve Tabi i Kaynaklar B a k a n l ı ğ ı n c a bast ır ı l ıp G ü m r ü k idaresine gönder i l i r . 

( G ü m r ü k Kanunu Madde : 1 3 2 ) » 

M A D D E 106 — 3.2.1973 tarih ve 14437 m ü k e r r e r s a y ı l ı R e s m î Gazete'de y a y ı m 
lanan G ü m r ü k Y ö n e t m e l i ğ i n i n 1025 nci maddesi a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . 

« M a d d e 1025 — Posta yoluyla gelen ve giden e ş y a d a n , bu Y ö n e t m e l i ğ i n 991 nci 
maddesinde d e ğ i n i l d i ğ i gibi, elde kalan b ü t ü n posta g ö n d e r i l e r i G ü m r ü k Kanununa 
g ö r e ç ı k a r t ı l a n T ü z ü k e s a s l a r ı n a g ö r e tasfiye edi l ir .» 

M A D D E 107 — 3.2.1973 tarih ve 14437 m ü k e r r e r s a y ı l ı R e s m î Gazete'de y a y ı m 
lanan G ü m r ü k Y ö n e t m e l i ğ i n i n 1086 nci maddesi a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . 

« M a d d e 1086 — G ü m r ü k Kanununun 139 ncu maddesinin birinci f ı k r a s ı ve yu-
k a r ı d a k i madde h ü k ü m l e r i n e g ö r e toplanarak g ü m r ü k idarelerine veya m ü l k i idare 
amirlerine bildirilen e ş y a d a n ; 

1 — Sahip veya t a ş ı y ı c ı l a r t a r a f ı n d a n muhafaza a l t ı n a a l ı n m a y a n l a r , 
2 — Sahip veya t a ş ı y ı c ı l a r ı meydanda olmayanlar, 
3 — A ç ı k t a g ö z e t i m a l t ı n d a t u t u l m a s ı sakıncalı g ö r ü l e n l e r , 

b ü t ü n m a s r a f l a r ı sahip veya t a ş ı y ı c ı l a r ı n a ait olmak ü z e r e g ü m r ü k idaresince 
sundurmaya k a l d ı r ı l a b i l i r . 

B u e ş y a n ı n sundurmada bekleme s ü r e s i ü ç a y d ı r . 
Sundurma a bekleme s ü r e s i n i dolduran e ş y a ile nakil m a s r a f l a r ı n ı kurtarmayacak 

veya mahalli v a s ı t a l a r l a nakil m ü m k ü n olmayacak e ş y a G ü m r ü k Kanununun 140 nci 
maddesine g ö r e tasfiye olunur. 

B u t ü r e ş y a n ı n marka, i ş a r e t ve d i ğ e r alametlerinden yerli m a l ı o l d u ğ u anla
ş ı l d ı ğ ı takdirde, g ü m r ü k idaresince en y a k ı n mal dairelerine teslim e d i l i r » 

M A D D E 108 — 3.2.1973 tarih ve 14437 m ü k e r r e r s a y ı l ı R e s m î Gazete'de y a y ı m 
lanan G ü m r ü k Y ö n e t m e l i ğ i n i n 1120 nci maddesinin ( I I - T ü r k P a r a s ı , D ö v i z , Menkul 
K ı y m e t l e r , K ı y m e t l i Maden, K ı y m e t l i E ş y a ve T a ş l a r ) b a ş l ı ğ ı a l t ı n d a 1 ve 2 n u m a r a l ı 
f ı k r a l a r l a yer alan k ı s ı m a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . 

« T ü r k P a r a s ı , D ö v i z , Menkul K ı y m e t l e r , K ı y m e t l i Maden, K ı y m e t l i E ş y a ve 
T a ş l a r H a k k ı n d a T ü r k P a r a s ı n ı n K ı y m e t i n i Koruma M e v z u a t ı n a g ö r e y a y ı m l a n a c a k 
t e b l i ğ l e r e g ö r e i ş l e m y a p ı l ı r . » 

M A D D E 109 — 3.2.1973 tarih ve 14437 m ü k e r r e r s a y ı l ı R e s m î Gazete'de y a y ı m 
lanan G ü m r ü k Y ö n e t m e l i ğ i n i n 1124 n c ü maddesi b a ş l ı ğ ı y l a birlikte a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e 
d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r . 

« G i d e n Y o l c u l a r ı n K o n t r o l ü 

Madde 1124 — T ü r k i y e ' d e n y a b a n c ı memleketlere giden y o l c u l a r ı n e ş y a s ı T ü r k 
paralan, d ö v i z l e r i , menkul k ı y m e t l e r i ve k ı y m e t l i e ş y a , maden ve t a ş l a r ı n k o n t r o l ü n d e 
1105 ve 1106 nci maddeler e s a s l a r ı n a g ö r e hareket edilir. 

1 — E ş y a ile ilgili • i ş l e m l e r : 
Y o l c u l a r ı n e ş y a s ı n d a n mutad zat e ş y a s ı n i t e l i ğ i n d e o l a n l a r ı ile yiyecek mad

delerinin t a m a m ı , a y r ı c a y ü r ü r l ü k t e k i T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i Koruma K a r a r ve Teb-
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liglerinde cins, miktar ve değerleri tayin ve tesbit edilmiş hadler dahilinde olmak 
şartıyla, sair mal ve eşya serbestçe çıkarılabilir. 

Yolcuların beyan ettikleri eşyadan, çıkışı İzne tabi veya yasak veya tekel al
tında olanlarının yurt dışına çıkarılmasına izin verilmez. Bu eşya, yolcu tarafından 
yurt içinde bir yere yollanması sağlanmadığı takdirde, dönüşünde geri verilmek üzere 
alındı karşılığında gümrükte alıkonur. 

Türkiye'de mukim Türk ve yabancı yolcuların beraberlerindeki kürkten mamul 
giyim eşyasına, dönüşlerinde muafiyet uygulanabilmesi için, bu gibi eşyanın tüm 
vasıflarının yolcunun pasaportuna yazılması ve ilgili memurca imzalanması gerekir. 
Yolcunun beyanına aykırı olarak üzerinde veya eşyaları arasında gizlenmiş bir halde 
bulunan eşya ile ilgili olarak 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

2 — Türk Parası, döviz, menkul kıymetler, kıymetli maden, kıymetli eşya ve 
taşlar için, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun, Karar ve Tebliğler 
hükümlerine göre işlem yapılır.» 

MADDE 110 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1156 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Salon Hamalları ve İşçiler 
Madde 1156 — Yolcu salonlarında çalışacak hamalların tek tip elbise giymeleri, 

işletmelerce sağlanır. Elbisenin görünür bir yerine hamalın adım, soyadını ve numa
rasını gösterir fotoğraflı bir belge takılır. 

Hamallık tarifesinin, salonların görünür yerlerine asılması sağlanır. 
Salonlarda görevli işçiler, muayene süresince, gümrük görevlilerinin emri al

tında bulunurlar. Salonlarda görev yapmaları sakıncalı görülen işçiler, gümrük idare 
amirinin isteği üzerine işletmece değiştirilir. 

(8/3005 Sayılı Tüzük Madde : 57)» 

MADDE 111 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1190 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1190 — Yolcunun beraberinde getirdiği kullanılmış veya kullanılmamış, 
kendi kullanımına özgü eşya, zat eşyası cinsinden olmalıdır. 

Ticaret eşyası, mesken, yazıhane ve atölye gibi yerlerde kullanılan eşya, yol
cuya ait olsa da zat eşyası muaflığından yararlandırılmaz. 

Bakanlıkça tesbit edilen ve zat eşyası olarak kabul edilen eşya, Yönetmeliğe 
ekli listede gösterilmiştir. ( E K — 23)» 

MADDE 112 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gasete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1191 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1191 — Yolcunun beraberinde veya 1192 nci maddede belirtilen süre 
içinde gelen ve yukarıdaki maddelerdeki şartlara uygun olan zat eşyasının muaflıktan 
yararlanması için kullanılmış olup olmadığına bakılmaz.» 

MADDE 113 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1192 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Yolcudan önce veya Sonra Gelen Eşya 
Madde 1192 — Zat eşyası, yolcunun beraberinde gelmeyip de kendinden önce 

veya sonra geldiği takdirde, gümrük vergilerinden muaf tutulabilmesi için 1185 nci 
maddede gösterilen şartlarla birlikte : 

1 — Eşya, yolcudan Önce Türkiye'ye geldiği takdirde, yolcunun Türkiye'ye 
varışı tarihinden iki ay önceki zaman içinde gelmiş olmalıdır. 
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2 — Eşya, yolcudan sonra geldiği takdirde ise, yolcunun Türkiye'ye varışı ta-
rihinden itibaren altı ay içinde gelmiş bulunmalıdır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 10)» 
M A D D E 114 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1200 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1200 — Türkiye'ye yurt dışından gelenler tarafından beraberlerinde 

veya ayrı olarak getirilen ev eşyasının Gümrük Kanununun 10 ncu maddesi gereğince 
gümrük vergileri muaflığından faydalanabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması 
gerekir. 

1 — Eşyaya ait şartlar : 
a) Ev eşyası olmalı, 
b) İthal edene ait bulunmalı, 
c) Naklihane veya göç suretiyle getirilmeli, 
d) Eşya, Türkiye'ye yerleşmek üzere göç suretiyle gelen yabancılara ait ise 

kullanılmış olmalı, 
e) Gelenin beraberinde veya kendisinden iki ay önce gönderilmiş veya altı ay 

sonraki zaman içinde getirilmiş bulunmalıdır. 
Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden 

dönen devlet memurları ile diğer amaçlarla yabancı memleketlere yerleşip de en az 
iki yıl ikametten sonra kesin olarak dönen Türk uyruklu kişilerin getirecekleri ev 
eşyasında kullanılmış olma şartı aranmaz. 

2 — Eşya sahiplerine alt şartlar : 
a) Gelen şahıs yabancı uyruklu ise, Türkiye'ye yerleşmek üzere gelmiş 

bulunmalı, 
b) Gelen şahıs yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan devlet 

memuru ise, bu görevleri sona ererek yurda dönmüş olmalı, 
c) Gelen kimse, tahsil, mesleki İhtisas, çalışma, ticaret gibi amaçlarla ya

bancı menleketlerde yerleştikten sonra dönen bir Türk uyruklu ise, yabancı memle
ketlerde en az iki yıl ikametten sonra kesin olarak dönmüş olmalıdır. 

Yukarıdaki (b) ve (c) fıkralarında belirtilen kimselerin tabi olacakları ve 
kendilerine uygulanacak işlem, bu Yönetmeliğin 1209 ncu maddesinde gösterilmiştir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 10)» 
M A D D E 115 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1201 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1201 — Getirilen eşya, evde kullanılabilen oturma, yemek, yatak oda

ları ve salon eşyası ile mutfak takımları gibi ev eşyası olmalı ve miktar ve çeşit 
itibariyle mesken ihtiyaçlarına uygun bulunmalıdır.» 

M A D D E 116 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1202 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ev Eşyası Getirebilecek Kişiler 
Madde 1202 — Ev eşyasının İthal edenlere ait olması şarttır. 
Ev eşyası muafiyeti aile ünitesine göre uygulanır. 
Karı, koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile ünitesi sayılır. 
Ancak, ev eşyası muafiyeti kan ve kocaya müştereken veya eşlerden birine 

münferiden uygulanır. 
Kocasından ayrı olarak yurt dışında bulunan ve ev kurmuş olan kadın da bu 

muaflıktan yararlanır. Ayrıca, karı ve kocanın her ikisi de yurt dışında olmakla be-
raber, ayrı yaşıyorlarsa, eşlerin bu muaflıktan ayrı ayrı yararlanabilmeleri için; 
boşanma veya ayrılık durumunun mahkeme kararıyla tevsiki gerekir. 
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Ailesi ile birlikte oturan çocukların reşit olmalarından sonra ikametlerine 2 
veya daha fazla yıl d e v a m etmiş olmaları halinde, b u kişilere de ev eşyası muafiyeti 

uygulanır. 

M A D D E 117 — 3.2.1973 tar ih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

l a n a n Gümrük Yönetmeliğinin 1203, 1204 ve 1205 nci maddeleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır. 

M A D D E 118 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

l a n a n Gümrük Yönetmeliğinin 1206 ncı maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

«Yabancıların Yerleşmek Amacıyla Gelmesi 

M a d d e 1206 — E v eşyası getiren şahıs yabancı ise, Türkiye'ye yerleşmek ve ev 

k u r m a k üzere gelmiş bulunmalıdır. 

B u n u n için de, Türkiye'ye yerleşmek amacıyla geldiğine ve ilgili mercilere baş

vurduğuna dair resmi bir belge ile ikamet izninin gümrüğe ibraz edilmesi gerekmek

tedir. 

Türkiye'ye geçici ve belirli b i r süre k a l m a k üzere gelenlerin ev eşyasına bu 

Yönetmeliğin 853 ncü maddesinin 19 ncu fıkrası hükümleri uygulanır. 

(Gümrük K a n u n u M a d d e : 10, 119)» 

M A D D E 119 — 3.2.1973 t a r i h ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1207 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1207 — Y u r t dışındaki m i l l i veya milletlerarası k a d r o l a r a atanıp d a bu 

görevlerinden dönen devlet memurlarının ev eşyası muaflığından yararlanabilmeleri 

için uhdelerindeki b u görevin sona ermiş bulunması gerekir. 

Bunların ev eşyaları beraberlerinde getirilmeli veya gelişlerinden i k i ay önceki 

zaman içinde gönderilmeli veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilmelidir. 

Geçici görevle gönderilenler ile daimi görevi uhdesinde olduğu halde izinli 

veya davet üzerine geçici olarak Türkiye'ye gelen m e m u r l a r ev eşyası muaflığından 

yararlanamazlar. 

Sürekli görevle yabancı b i r memlekette b u l u n m a k t a iken yine sürekli görevle 

başka yabancı b i r memlekete naklen atanan Türk memurların, yeni atandığı yabancı 

memleketin uzaklığı v e y a ikl im şartları veya görev değişikliğindeki özellikler (Elçi

l ik müsteşarlarının Elçi veya Başkonsolos gibi lojmanı ve ev eşyası b u l u n a n başka 

görevlere atanmaları gibi) dolayısıyla, eşyasını Türkiye'ye getirmek veya göndermek 

istemesi halinde aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi ve işlemlerin yapıl

ması gerekir: 

a) Sürekli görevle bulunduğu yabancı memleketten yine sürekli görevle baş

k a b i r memlekete n a k l e n atanan m e m u r Türkiye'ye getirmek veya göndermek iste

diği eşyanın cins ve miktar mı gösteren ayrıntılı 4 nüsha listesini eklemek suretiyle 

d u r u m u b i r dilekçe ile bağlı olduğu Bakanlığa bildirir. B u dilekçede ayrıca eşyanın 

getirileceği veya gönderileceği gümrük de belirtilir. 

b) Atamayı y a p a n Bakanlıkça m e m u r u n isteği incelenerek eşyasını Türkiye'ye 

getirmesi veya göndermesinde zaruret bulunduğu k a b u l ve istek uygun görülürse, 

durum b i r yazı ile ve eşya listesinin 3 nüshası d a eklenmek suretiyle M a l i y e ve Güm-

rük Bakanlığına b i l d i r i l i r . 

c) Bakanlıkça, eşyanın naklihane eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eş

yanın y u r d a getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları ince-

l e n i - ve isteğin u y g u n görülmesi halinde, gereği gümrüğüne b i l d i r i l i r ve ilgili Ba-

kanlığa d a bilgi veril ir. 

Gümrük idareleri, i thal olunan eşyanın cins ve miktarını gösterir listeyi onay

layarak b i r örneğini i lgil iye verirler. / 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa -
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Memur, yurt dışında yer değişikliği sırasında bir kısım eşyasını Türkiye'ye it
hal için izin alıp daha sonra bunu gerçekleştiremediği takdirde durumu yazı ile 
bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirir. 

d) Memur, son atandığı yabancı memleketten Türkiye'ye kesin olarak dönü
şünde, ikinci parti olarak eşya getirdiği veya göndermek istemesi halinde, bir dilekçe 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına başvurur ve bu dilekçeye eşyasının ayrıntılı 3 
nüsha listesini ve örneği (EK-61) de bulunan belge ile yer değiştirme sırasında it
hal ettiği eşyasının gümrükçe onaylı listesini ekler. 

e) Bakanlıkça, dilekçenin incelenmesi sonunda ikinci partiyi teşkil eden eş
yanın cins ve miktarı bakımından, önce getirilen ve vergi muaflığı uygulanan eşya 
dışında kaldığı anlaşıldığı takdirde ilgili gümrüğüne gerekli bildiride bulunulur ve 
memurun bağlı olduğu Bakanlığa da bilgi verilir.» 

MADDE 120 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1209 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1209 — Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu 
görevlerinden dönen devlet memurları ile diğer amaçlarla yabancı memleketlere yer
leşin de en az ik i yıl ikametten sonra kesin olarak dönen Türk uyruklu kişilere uy
gulanacak işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

1 — Yurda kesin dönenler, Konsolosluklarımıza başvurup pasaportlarına ke
sin dönüş şerhi verdirebilecekleri gibi, bunu herhangi bir nedenle yaptıramayanlara, 
eşyasının geldiği gümrüğe yazılı olarak başvurup kesin döndüğünü beyan etmesi 
halinde bu beyanlarına göre işlem yapılır. 

2 — Zayiinden alınmış ve veriliş tarihi ik i yılı doldurmamış yeni pasaport
larda, yurt dışında iki yıldan fazla ikametin bulunduğu. Konsolosluktan alman belge 
ile tevsik edilmelidir. 

3 — Daha önce naklihane yapan kişilerin müteakip naklihanelerinde-, yurt 
dışında tekrar iş bulup dışarda yeniden ikamet tesis ettiğini ve ik i yıl kaldıktan son
ra tekrar yurda kesin döndüğünü Konsolosluktan alacağı belge ile isbat etmesi ge
rekmektedir. Kesin dönüşünden sonra Türkiye'de altı aydan fazla İkamet edenlerde 
bu şart aranmaz. 

4 — Naklihane eşyası ithali için eşya sahibinin gümrüğe bizzat başvurması 
gerekir. 

5 — Naklihane eşyasının ithali sırasında düzenlenecek tahakkuk kağıdında, 
gelen eşyanın dökümü yapılır. 

6 — Tahakkuk kâğıtları dört nüsha olarak düzenlenir. Bunun bir nüshası eş
ya canibine verilir, bir nüshası da Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Sonradan gelen eşyanın ithali sırasında, daha önce düzenlenen tahakkuk kâ
ğıtları gümrük idaresince mutlaka görülür ve böylece mükerrer eşya ithaline izin 
verilmez. 

7 — Aile ünitesine göre, hak doğumundan sonra, eşlerden birisi tarafından ya-
pılan ithalden sonra, diğer eşin sonradan eşya getirmesi halinde de, önceki tahakkuk 
kâğıdı görülür ve mükerrer eşyanın ithaline izin verilmez. 

8 — Naklihane eşyasının ithalini müteakip, tahakkuk kâğıdının sayı ve tarihi 
ilgililerin pasaportlarına işlenir. 

9 — Naklihane eşyasının ithal işlemlerinde kullanılan tahakkuk kâğıtları ayrı 
bir deftere usulü dairesinde tescil olunarak ayrı ve müteselsil numara verilir.» 

MADDE 121 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımla
nan Gümrük Yönetmeliğinin 1213 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1213 — Cihaz eşyasının, Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 
5 inci fıkrası gereğince gümrük vergileri muaflığından yararlanabilmesi için aşağı
daki şartlar aranır •. 
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a) Gelin, ikametgâhı Türkiye'de olan b i r Türkle evlenerek gelmiş olmalı veya 

evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgâhını terk ile Türkiye'ye gelmiş ve bu

r a d a evlenmiş bulunmalı veyahut herhangi b i r sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, me-

muriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bîr yıl içinde yine ikametgâhı Türkiye'de olan 

bir Türkle evlenmiş bulunmalıdır. 

b) Getirilen eşya gelinin beraberinde veya evlenme akdinden en çok iki ay 
önce veya altı ay sonra gelmiş bulunmalıdır. 

c) Eşya, gelinin giyimine, kuşamına ve evinin döşenmesine ve b u r a d a kul
lanılmasına özgü eşyadan olmalıdır. (Otomobil ve benzeri naki l araçları, sanat ve 
mesleğe ait m a k i n e ve cihazlar hariç.) 

B u maddenin uygulanmasında, gelinin Türk veya yabancı uyruklu olmasına ve 

eşyasının yeni veya kullanılmış olmasına bakılmaz. 

Gümrük idareleri, gelinden evlenme akdini gösterir belge, Türkiye'ye geliş 

vizesi bulunan pasaportunu ve ayrıntılı eşya listesi ile eşyanın gümrüğe geldiğini 

gösterir belgeyi isterler. 

Evlenmeden önce yurt dışında ikamet kurmuş kişilerle evlenen gelinlerin cihaz 

eşyası muaflığından yararlanabilmeleri için; evlendikleri kişilerin, evlenme tarihin

den önce yurt dışındaki ikametgâhlarını iptal ettirerek Türkiye'ye gelmiş olmaları ve 

Türkiye'deki ikametlerinin altı ayı geçmiş bulunması gerekir. 

(Gümrük K a n u n u M a d d e : 10)» 

M A D D E 122 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımla

nan Gümrük Yönetmeliğinin 1214 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1214 — Yabancı memleketlerdeki kişilerin ölümü üzerine Türkiye'ye 

getirilen zat ve ev eşyasına muaflık uygulanabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: 

a) ölen kişinin Türk veya yabancı olmasına bakılmaz. 

b) Eşya, Türkiye'de oturan veya Türkiye'ye dönen Türk u y r u k l u mirasçıla

rına intikal etmiş bulunmalıdır. 

c) Eşya, zat ve ev eşyası olmalı ve bunların, ölüm olayının resmi m a k a m l a r 

tarafından tesbit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde getirilmiş olmalıdır. 

B u hususta, Bakanlıkça k a b u l edilecek mücbir sebepler saklıdır. 

d) Eşyanın ölene aidiyeti ve kanuni mirasçılarına intikali kanaat verici bel

gelerle isbat edilmelidir. 

K a n u n i mirasçılara intikali yetkili mahkemelerden alınmış veraset ilâmı ile, 

eşyanın ölene aidiyeti de resmi m a k a m l a r d a n veya konsolosluklarımızdan alınmış 

belgelerle gümrüğe isbat olunur 

(Gümrük K a n u n u Madde : 10/6)» 
M A D D E 123 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1221 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 124 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

l a n a n Gümrük Yönetmeliğinin 1222 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 

«Zorlayıcı Sebeplerle Süre Değişimi 

M a d d e 1222' — Zat, ev ve cihaz eşyası ile yurt dışında ölenlere ait eşyanın, 

Gümrük K a n u n u n u n tayin ettiği ve yukarıdaki maddelerde •yazılı süreler içinde 

y u r d a gelmiş olması lazımdır. 

Zorlayıcı sebeplerle bu sürelerin aşılması halinde Gümrük K a n u n u n u n 175 
n c maddesindeki şartlar uyarınca; 30 güne k a d a r (otuz gün dahil) süre değişimi 

ilgil i Başmüdürlüklerce yapılır, b u n u n dışındakiler ise Bakanlığa intikal ettirilir. 

(Gümrük K a n u n u M a d d e : 175)» 
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MADDE 125 — 3.2.1073 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1223 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1223 — Muaf olarak getirilen ev ve cihaz eşyasına ait tahakkuk k a 
ğıdının sayı ve tarihi ile gümrüğün adı, mükerrer muaflığa yer verilmemek ama
cıyla ilgililerin pasaportlarına kaydedilir.» 

MADDE 126 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1224 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1224 — Zat, ev ve cihaz eşyası ile veraset yoluyla intikal eden eşya 
için düzenlenen tahakkuk kâğıtları üzerine eşyanın ismen yazılması, eşya çokluğu 
nedeniyle bunun mümkün olmaması halinde eşya listesinin tahakkuk kâğıdına ek
lenmesi, tahakkuk kâğıdına yazılması gereken diğer bilgilerin de tam olarak ya-
zılması şarttır.» 

MADDE 127 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede ya
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1241 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 
(Gümrük ve Tekel Bakanlığı) ifadesi (Maliye ve Gümrük Bakanlığı) olarak değiş
tirilmiştir. 

MADDE 128 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1270 nci maddesinin son fıkrasında geçen (Güm
rük ve Tekel Bakanlığı) ifadesi (Maliye ve Gümrük Bakanlığı) olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 129 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1205 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen 
(Gümrük ve Tekel Bakanlığı) ifadesi (Maliye ve Gümrük Bakanlığı) olarak de

ğiştirilmiştir. 
MADDE 130 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede ya-

yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1303 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«a) Kara taşıtlarından, minibüs, otomobil, steyşın vagon, pano. bisiklet, mo
tosiklet, tosiklet (3 tekerlekli motosiklet), saytkar (yan arabalı motosiklet), oto
büs, otokar, römorklar, karavanlar, rulotlar ve yalnız transit geçecek boş ve dolu 
kamyonlar.» 

MADDE 131 — 3.2.1973 tarih ve 14-.37 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1305 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1305 — Turistik kolaylıklardan yararlanılarak Türkiye'ye getirile
cek taşıt ve eşyanın belgelerinde ismi yazılı kimseler veya bunların usulü daire-
sinde yetki verdikleri üçüncü şahıslar tarafından beraberlerinde veya Türkiye'ye 
gelişlerinden ik i ay önce veya sonra getirilmeleri gerekir.» 

MADDE 132 — 3.2,1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de ya
yımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 1315 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1315 — 1297 ve 1299/d maddelerinde belirtildiği üzere, Türkiye'ye 
getirilen motorlu kara taşıtlarının sigortalarının bulunmaması, sigorta poliçe sü
relerinin sona ermiş olması veya Türkiye'de geçerli sayılmaması hallerinde aşağı
da belirtildiği şekilde işlem yapılır: 
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1 — a) Mali mesuliyet (trafik) sigortası yapılacak motorlu kara taşıtı, için 
sigorta işlemini yapan kuruluş tarafından hazırlanan ve örneği bu Yönetmeliğe 
ekli «Hudut kapılarında tanzim olunacak hudut sigortasına müteallik Ta l imata 
(EK -30) dayanılarak doldurulmuş poliçe örneğine göre bir sigorta poliçesi dü
zenlenir ve pirimi tahsil edilir. 

b) Tahsil olunan sigorta pirimleri, vergiler ile diğer emanet hesabına alınan 
paralar gibi günü gününe gümrük işlemleri defterinin emanet tablosunun toplam sü-
tunundan Ur evvelki boş bırakılan sütuna «sigorta pirimleri» başlığı altında kaydedi-
lerek emanet hesabına alınır. 

c) Emanet hesabında toplanan sigorta pirimleri, her ayın ilk günü Devlet Mu
hasebesi Genel Yönetmeliği hükümlerine göre Türkiye Sigorta Şirketleri namına si
gorta işlemini yapan kuruluşun Ankara Bölge Müdürlüğüne ödenmek üzere aşağıda 
(3/c) fıkrasında belirtilen ikinci nüsha bordro ile birlikte Ankara Gümrükleri Ba-
müdürlüğüne gönderilir. 

d) Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünce, Bakanlıktan alınacak bildirişe göre, 
aylık olarak gümrüklerden gelen ve ayın emanet hesabında toplanan sigorta pirimleri 
daha önce verilen İmza sirkülerine göre sigorta işlemini yapan kuruluşun Ankara 
Bölge Müdürlüğüne ödenir. 

2 — a) Sigorta poliçelerinin kullanılmamış fazla ciltleri gümrük idare amir
lerince kültü bir yerde saklanır ve mevcut ciltlerin yarısı kullanılınca yerine derhal 
Bakanlıktan yenileri istenir. Bu ciltlerin kaybolmasından gümrük idare amirleri şah
sen sorumludur. Memuriyet nakilleri halinde idare amirligincence bu sigorta ciltleri bir-
birlerine düzenli olarak devredilir. 

b) Sigorta poliçeleri üç nüsha olarak düzenlenip ik i yapraktan ibaret 1 nci 
nüsha taşıt sahibine verilir, ikinci nüshası Bakanlığa (Kontrol Genel Müdürlüğü) yol-
lanır. 3 ncü nüsha da cilt halinde evrakı müshite olmak üzere gümrüğünde saklanır, 

3 — a) Her ayın ilk günü düzenlenen sigorta poliçeleri İçin 4 nüsha bordro 
düzenlenir. (EK - 31) 

b) Birinci ve üçüncü nüsha bordrolar sigorta pençeleri ile birlikte Bakanlığa 
(Kontrol Genel Müdürlüğü) yollanır. 

c) İkinci nüsha bordrolar, aylık olarak biriktirilen sigorta primleri ile bir-
likte Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğüne gönderilir. 

d) Dördüncü nüsha bordrolar da üçüncü nüsha poliçeler ile birlikte evrakı müs-
bite olarak gümrükte saklanır. 

M A D D E 133 — 3/2/1073 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1325 nci maddesinde geçen «Gümrük ve Tekel Bakan
lığı» ifadesi «Maliye ve Gümrük Bakanlığı» olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 134 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1331 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1331 — Türkiye'de kaza sonucu parçalanmak veya yanmak gibi her
hangi bir şekilde kullanılmayacak hale gelen taşıt ve eşyanın da vergileri aranmaz 
ve teminatı çözülür. 

Kaza dolayısıyla sahibi tarafından yurt dışına çıkarılmak istenmeyen taşıt ve 
eşyanın enkazı hükümete terkedilmek ve durum mülki amirden alınacak bir belge ile 
gümrüğe isbat olunması gerekir. 

Kaza dolayısıyla çıkarılmayarak hükümete terk edilmek istenen taşıtlar, güm
rük İdaresi bulunmayan yerlerde tekel idarelerine bırakılır. B u taşıtların durumunun 
tesbiti, mülki amirin bulunduğu yer Teke), Mal Dairesi ve Emniyet Teşkilatından gö-
revlendirilecek birer memurun katılmasıyla oluşacak bir kurul tarafından yapılır ve 
düzenlenecek teslim ve tesellüm tutanağına, taşıtın; 
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a) Giriş tarihi, giriş gümrüğünün adı ve evrak numarası, 
b) Şasi, motor ve plaka numaraları, 
c) Modeli, markası ve tipi, 
d) ü lger teferruat (Radyo, televizyon, pikap, teyp gibi), 
e) Eksik, kırık ve bozuk parçaları, 
yazılır. 
Şasi ve motor numaralarının giriş evrakına uymaması veya esaslı parçalarının 

noksan olması halinde kaçakçılık ve kambiyo mevzuatına göre gerekli takibatın ya
pılması için, durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir. Bakanlığa'da (Kontrol 
Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. 

Giriş ayniyatına uygun olarak teslim alınan taşıtlara ait teslim tutanağının bir 
nüshası mülki amirlere onaylattırılarak çıkışını sağlamak İçin ilgiliye verilir. Bir nüsha
sı da örneği bu Yönetmeliğe ekli terk dilekçesi ile birlikte Bakanlığa (Kontrol Genel 
Müdürlüğü) yollanır. ( E K : 35) 

Taşıt sahibinin çıkışında çıkış işlemini yapan gümrük idarelerince, teslim tu-
tanağındaki evsafın taşıtın giriş evrakına uygunluğu ve varsa noksan parçalarının 
önemli olup olmadığı araştırılır. Uygun bulunması halinde ilgilinin çıkışına izin veri
lerek çıkış evrakı Bakanlığa (Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir. Aksi takdirde 
ilgili hakkında Tekel idaresince yapılmamışsa kaçakçılık ve kambiyo mevzuatına göre 
kanuni İşlem yapılır. Ayrıca, Bakanlığa (Kontrol Genel Müdürlüğü) da bilgi verilir. 

Hükümete terkedilen bu gibi taşıt VE eşyanın enkazı, Gümrük Kanununun 140 
ve müteakip maddelerine göre tasfiye olunur. 

Çalınan taşıt ve eşya için, o yerin mülki amirince verilecek belgelerin Vali ve 
Kaymakamlar tarafından bizzat imzalanması gerekir. 

Ancak, il İdaresi Kanunu hükümleri gereğince : 
a) İllerde, Valinin görevi başında bulunmaması nedeniyle Vali yerme Vali 

Yardımcısı veya Vali Vekili tarafından, şahsın adı ve soyadı ile memuriyet ünvanı 
belirtilmek, 

b) ilçelerde, Kaymakam'ın görevi başında bulunmaması nedeniyle yerine ba
kan Vekil tarafından, isim soyadı ve memuriyet ünvanı gösterilmek, 

şartıyla, yukarıda bahsedilen belgelerin imzalanmış olmaları gerekmektedir. 
Böylece belgelenen çalınma ve kaza olayına dayanılarak taşıt ve eşyaların ka

yıtları mevzuat dairesinde kapatılır ve taşıt sahibinin çıkışını teminen pasaportundaki 
kayıtlar iptal edilir. 

Çalınma ile İlgili işlemleri yapmaya Gümrükler Başmüdürlükleri yetkilidir. Bu 
konuda yapılan bütün işlemler Bakanlığa (Kontrol Genel Müdürlüğü) taşıtın kaydı 
kapatılmak üzere bildirilir.» 

MADDE 135 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1332 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«c) Bu işlemleri yapmaya gümrük idareleri yetkilidir.» 

MADDE 136 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1336 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde de 
ğöşterilmiştir. 

«a) Bakanlıkça, Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi veya II numaralı Trip
tik karnesi, süre bitiminden önce Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu aracılığı ile ya
pılacak müracaat üzerine zorlayıcı sebeplere ve beklenmeyen hallere dayanılarak uy
gun görülecek süre uzatımı yapılır.» 

M A D D E 137 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1337 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 1337 — Bakanlıkça (Kontrol Genel Müdürlüğü) gümrüklerden gönde
rilen sigorta poliçeleri ile bordroları karşılaştırılarak uygunluğu halinde gümrük ad
larına göre tasnif edilir ve 3 nüsha bordrolar derhal sigorta işlemini yapan kuruluşa 
gönderilir. 

Ankara Gümrüğünde toplanan sigorta primlerinin sigorta işlemini yapan kuru
luşun Ankara Bölge Müdürlüğüne ödenmesi için adı geçen gümrüğe talimat verilir 
ve ikinci nüsha poliçeler de yine söz konusu şirketin Ankara Bölge Müdürlüğüne 1 nci 
nüsha bordro üzerine imza alınmak suretiyle teslim edilir.» 

M A D D E 138 — 3/2/1973 tarih ve 11437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük yönetmeliğinin 1348 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bu işlemi yapmaya Gümrükler Başmüdürlükleri yetkilidir.» 

M A D D E 139 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1356 nci maddesinin (a) fıkrasında parantez içinde 
geçen «CENTO ve benzeri» ifadesi madde metninden çıkartılmıştır. 

M A D D E 140 — 3/2/1973 tarih ve 14437-mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1357 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1357 — Aşağıda sayılan şahıslar, bu kısımdaki esaslardan faydalanarak 
Türkiye'ye taşıt sokamazlar : 

a) Türkiye'de yerleşmiş bulunan yabancı uyruklular, 
b) Türkiye'de ikamet eden Türk erkeklerle evli yabancı uyruklu kadınlar, 
c) Kamu ve özel kuruluşlarda daimi olarak çalıştırılan yabancı uyruklular.» 
M A D D E 141 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1358 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1358 — 1356 nci maddede sözü edilen şahısların yalnız otomobil, minu' 

büs, karavan veya motosikletleri, bu kısımdaki esaslardan faydalanır. 
Bu kısımda kullanılan otomobil deyimi: Otomobil, otomobile takılı olarak gelen 

römork ve karavanlar ile landrover ve Jeep'i (arkaları ve üstü açık olanlar ile eşya 
naklinde kullanılanlar hariç) de kapsar. 

Otomobil, minibüs, karavan ve motosiklet dışında kalan diğer kara, deniz ve 
hava taşıtlarının, kambiyo izni ibraz edilmek ve gümrük vergi ve resimleri alınmak 
şartıyla bu Yönetmelikteki normal giriş hükümlerine göre işlemi yapılır.» 

M A D D E 142 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1360 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, parantez 
içinde geçen «CENTO» kelimesi madde metninden çıkartılmıştır. 

M A D D E 143 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1361 nci maddesinin (1) numaralı, 1362 nci maddesi
nin (2) numaralı fıkralarında geçen «CENTO» kelimesi madde metinlerinden çıkartıl
mıştır. 

MADDE 144 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1363 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1363 — 1356 nci maddede sözü edilen şahısların taşıtlarına ilişkin giriş 
iznini vermeye ve giriş İşlemlerini yapmaya Gümrükler Başmüdürlükleri yetkilidir. 

Başmüdürlüklere bağlı gümrükler, Başmüdürlükten verilecek izne dayanarak 
taşıtların giriş işlemini yaparlar.» 

M A D D E 145 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1366 nci maddesinin (a) fıkrasında geçen «CENTO 
veya benzeri» ifadesi madde metninden çıkartılmıştır. 

M A D D E 146 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1368 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : 86 



— 56 — 

«Madde 1368 — Taşıtın bir ay İçinde trafiğe tescili gerekli olup gümrük idare
lerince, «Geçici Trafik Tescil Belgesine gönderdiği trafik idaresinden karşılık olarak, 
taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına dair bilgi alınmaması halinde keyfiyet bu 
kısımda belirtilen ilgili kuruluşlara intikal ettirilir ve bu şahıslar hakkında (1000) lira
dan (20000) liraya kadar para cezası alnıır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 156)» 
M A D D E 147 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1370 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1370 — Taşıtların, sahiplerinin son gelişlerine nazaran beraberlerinde 

veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonra getirilmesi gerekir. 
Belirtileri süreler dışında getirilen taşıtlar, bu tasımda sözü edilen kolaylıklardan 

yararlanamazlar.» 
M A D D E 148 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1371 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1371 — Yabancı uyruklu şahıslara ait taşıtlar Türkiye'de ik i yıl kala

bilir. İlgilinin Türkiye'deki görevinin devam ettiğinin belgelenmesi halinde, bu süre : 
1 — Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye'ye getirilmiş ise, 

süre uzatımı İsteğinin, Türkiye Tu ring ve Otomobil Kurumunun aracılığı İle Bakan
lığa (Kontrol Genel Müdürlüğü) yapılması, 

2 — Şahıs : 
a) Elçilik, konsolosluk veya uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomat olma

yan memur ise Dışişleri Bakanlığı, 
b) Türkiye'de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu 

şahıslardan İse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
c) Teknik İşbirliği veya benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlardan ise 

çalıştığı Bakanlık veya kuruluş, 
aracılığı İle 1363 ncü madde hükmünde bahsedilen Gümrük İdarelerine başvu

rulması şartları ile 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 175 nci maddesinin verdiği yetkiye 
istinaden uzatılır. 

Gümrük idareleri uzatılan süreleri, taşıt geçici giriş karnesi ile Türkiye'ye ge
tirilmiş ise karne cildine, taşıt geçici giriş beyannamesi ve taahhütnamesi (EK : 37) 
ile Türkiye'ye getirilmiş ise şahsın pasaportuna ve trafik ruhsatnamesine işler. 

Süreler geçtikten sonra yapılacak başvurmalarda, süre uzatımı Gümrük Kanu
nunun 156 nci maddesi hükmü uygulanmak suretiyle yerine getirilir.» 

M A D D E 149 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1373 ncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen «CENTO 
ve benzeri» ifadesi madde metninden çıkartılmıştır. 

M A D D E 150 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1374 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1374 — 1356 nci maddeden yararlanarak taşıt getirenlerin geçici olarak 
yurt dışına çıkışlarında, taşıtı gümrük denetimi altında bulunan ambar veya sundur
maya teslim etmeleri veya İlgili oldukları resmi veya özel kuruluşlarca taşıtın kendi
lerinde muhafaza edildiğini yazılı tevsik etmeleri şartıyla, çıkış yapılan gümrük İda
resince taşıtsız çıkmalarma İzin verilir.» 

MADDE 151 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1375 nci maddesinin 2/a, 1377 nci maddesinin 2/a, 
1378 nci maddesinin (b) fıkralarında geçen «CENTO ve benzeri» ifadesi madde me
tinlerinden çıkartılmıştır. 

M A D D E 152 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1412 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 1412 — Milli eşya ile gümrük vergileri ödenmek veya kesin muaflık
tan yararlanmak suretiyle Türkiye'ye sokularak millileşmiş veya geçici muaflık 
veya geçici kabul yoluyla yurda girmiş eşyanın, bir Türk limanından diğerlerine 
denizden taşınmalarında aşağıdaki bölümler hükümleri ve bu duruma göre, eşya
nın taşınacağı mahaller ve cinsi bakımından 1018 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taki
bine Dair Kanuna 6829 Sayılı Kanunla eklenen EK -1,2 nci maddelerine göre yayın
lanan 11 sayılı Tebliğle konulan esas ve prensipler uygulanır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 40)» 
MADDE 153 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1412 nci maddesinden sonra gelen, Kabotaj İşlemleri 
ile ilgili İkinci Bölüm başlığı «Devlet Daire ve Kuruluşları ile Askeri Birlikler, Be
lediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Sermayesinin Yarısından Fazlasına Dev
letin İştiraki Bulunan Kurum ve Kuruluşların Gemileriyle veya Düzenli Seferli Şa
hıs Gemileriyle Yapılan Taşımalar» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 154 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım 
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1415 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1415 — Yalnız Türk limanları arasında sefer yapan : 
1 — Devlet daire ve kuruşları ile askeri birlikler, belediyeler, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlasına devletin iştiraki bulunan kurum 
ve kuruluşların hangi tonajda olursa olsun sahibi bulundukları deniz taşıtlarından, 

2 — Yukarıdakilerden başka, gerçek ve tüzel şahıslara ait olup 600 (dahil) 
gros tonilatodan fazla düzenli sefer yapan ve acentaları bulunan gemilerden, 

3 — Denizde istihsal edilen su ürünlerinin elde edildikleri yerlerde, her tonaj
daki balıkçı gemileriyle Türk liman ve iskelelerine boşaltmak amacıyla taşımalar
dan, 

manifesto aranmaz. 
Ayrıca, 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı deniz taşıtları ve gemilerle naklonunan 

kabotaj eşyası gümrük denetlemesine tabi tutulmaz. 
(Gümrük Kanunu Madde: 40, 11 sayılı Tebliğ)» 
MADDE 155 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1428 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1428 — 1415 nci maddenin 2 numaralı fıkrasında sözü edilen gerçek 

veya tüzel şahıslara ait olup acentesi bulunmayan ve muayyen bir tarifeye göre 
düzenli sefer yapmayan 2 gros tonilatodan fazla taşıtlarla veya acentesi bulunan 
düzenli seferli 2 - 600 (dahil) gros tonilatoluk kapasitedeki gemiler ile bir Türk lima
nından diğer bir Türk limanına taşınacak eşya, sahipleri veya yetkili temsilcisi ile 
gemi kaptanı tarafından birlikte veya gemi kaptanı tarafından tek başına, müteakip 
maddeler esaslarına göre düzenlenip İmza olunan üç nüsha kabotaj beyannamesi ile 
gümrüğe bildirilir. 

Ancak, yolcu beraberinde el bileti ile taşınan eşya için kabotaj beyannamesi 
aranmaz. 

Aynı zamanda, bu bölüm hükümlerine tabi gemilerin taşıdıkları gümrük ver-
gisine tabi olmayan kabotaj eşyası için, gümrük idarelerince manifesto aranmaz. 

Tekele tabi maddeler ile orman ürünlerinde olduğu gibi başka idarelerden 
nakliye vesikası alınması gereken hallerde, gümrük idareleri bu vesikaları ilgilile
rinden ararlar.» 

MADDE 156 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1433 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Beyannameler kapsamı eşyanın kontrolü, gemiye yüklenmesi ve gözetimi ve 
beyannamelerin gemi kaptanına verilmesi, varış limanında yapılacak kontrol gö-
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zetim ve boşaltmalar, beyannamenin çıkış gümrüğüne iadesi ve saklanması, eşya 
muhteviyatındaki noksan ve fazlalıklar hususunda yapılacak işlemler hakkında 11 
Sayılı Tebliğde belirtilen esaslara göre hareket edilir.» 

M A D D E 157 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1435 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Yük Beyannamesiyle Taşınacak Kabotaj Eşyası 
Madde 1435 — 11 Sayılı Tebliğin 4 ncü maddesinde yazılı olup da gümrük ida

resi bulunmayan bir Türk liman veya iskelesinden emniyet bölgesi dahilinde (Ka
radeniz, Ege ve Akdeniz Bölgesi) ve bölge dışında bulunan bir Türk liman veya is
kelesine 2 - 600 tonilatoluk deniz taşıtları ile yükleme, boşaltma ve taşınması yapı
lacak kabotaj eşyası için yük beyannamesi kullanılır. 

Sözü edilen yük beyannamelerinin şekli, tanzim ve kullanılması, sağlanabile
ceği yerler, muhteviyatı, eşyanın kontrolu, kabotaj beyannameleriyle, değiştirmeleri 
ve diğer hususlar hakkında 11 sayılı Tebliğ 11 ve sonraki maddeleri hükümleri uy
gulanır. 

(11 Sayılı Tebliğ— 
M A D D E 158 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1436 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kabotaj Beyannamesi veya Yük Beyannamesine Tabi Olmayan Taşımalar 
Madde 1436 — Aşağıda yazılı : 
1 — Rumeli Feneri ile Anadolu Feneri ve Mehmetçik Feneri ile Kumkale Fe

neri hattı içinde kalan Boğazlar ve Marmara Denizi limanları arasında, 
2 — Herhangi bir liman çevresi içinde, her türlü gemilerle, 
3 — Bilumum Türk limanları arasında 2 gros tonilatodan az taşıtlarla, 
4 — Denizde istihsal edilen su ürünlerinin elde edildikleri yerlerden, her to

najdaki balıkçı gemileriyle Türk liman ve iskelelerine boşaltmak amacıyla, 
yapılacak milli veya millileşmiş eşya taşımaları serbest olup ilgililerinden 

kabotaj beyannamesi, yük beyannamesi, manifesto veya herhangi bir belge aranmaz 
Sınırları Tüzük ve Yönetmelik veya mahalli liman başkanlıklarınca tesbit 

ve ilan edilmiş olan limanlarda, bu sınırlar içinde kalan deniz alanları liman çev
resi sayılır. Çevresi bu şekilde tesbit edilmemiş bulunan liman ve iskelelerin çev
releri de o bölge valiliğince tesbit ve ilan edilir. 

Gümrük ve Gümrük Muhafaza İdarelerince, bu çevrelerde taşıtların yabancı 
gemilerle temas ettiklerinden ve kaçak eşya taşıdıklarından şüphelenildiği takdir
de, gerekli kontrollar yapılabilir. 

(11 Sayılı Tebliğ)» 
M A D D E 159 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi, Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1440 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1440 — Karadeniz, Ege ve Akdeniz iskelerine veya bu iskeleler arasın

da işleyen düzenli seferli olmayan ve 1415 nci maddenin 1 nci fıkrasında sözü edi
lenlerden başka gerçek veya tüzel şahıslara ait 600 tonilatodan aşağı gemilerde 
kumanyanın ve gemi adamlarına ait eşya İle demirbaş eşyanın kaydına mahsus bir 
defter tutulur. 

Bu defterler, geminin bağlı bulunduğu limandaki veya bu iskeleye en yakın 
yerdeki gümrük idaresince onaylanır. Gümrük Muhafaza teşkilatınca, bu eşya için 
ayrıca liste istenmeyerek kontrollar bu defter üzerinden yapılır. 

(11 Sayılı Tebliğ)» 
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MADDE 160 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin Yirminci Ayırım altındaki genel başlık «Eşyanın 
Tasfiye Rejimi» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 161 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1450 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Tasfiye Edilecek Eşya 
Madde 1450 — Tasfiye edilecek eşya aşağıda gösterilmiştir : 
1 — Aşağıda yazılı eşya, sahip veya taşıyıcılarınca ilgili maddelerinde belir

tilen kanuni bekleme süresi sonuna kadar ithal veya yurt dışı edilmediği takdirde, 
bu süre sonunda gümrüğe terkedilmiş sayılır. 

a) Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük denetlemesi altında bulunan diğer 
yerlerde, Gümrük Kanununda yazılı sürelerden fazla kalmış eşya, 

b) Gümrük Kanununun 61 nci maddesindeki süre içinde giriş İşlemi takip ve 
intaç ettirilmediğinden dolayı tasfiye edilecek eşya, 

c) Gümrük Kanununun 139 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre sahip veya 
taşıyıcıları tarafından kaldırılmayan eşya, 

d) Yabancı ülkeye sevkedileoek aktarma ve transit eşyasından, antrepo ve 
sundurmalarda veya gümrük denetimi altında bulunan diğer yerlerde Gümrük Kanu
nunun ilgili maddelerinde yazılı süreyi doldurduktan sonra sahip veya taşıyıcısına ya 
da sahip veya taşıyıcısının Türkiye'deki temsilcisine yapılacak tebligata rağmen 2 ay 
içinde ithal veya ihraç edilmeyen eşya, 

, 2 — a) Sahip veya taşıyıcılarının serbest iradeleriyle gümrüğe terkedilen eşya, 
b) Gümrük Kanununun 68 nci maddesine göre gümrüğe terk edilmiş sayılan 

eşya, 
c) Gümrük Kanununun 111 nci maddesine göre yapılacak yoklama sonunda 

sundurma ve antrepolarda fazla çıkan eşya, 
3 — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre tasfiyesi ön

görülen eşya. 
(Gümrük Kanunu Madde : 140)» 
MADDE 162 — 3/2/1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1451 nci maddesi aşağıdaki şekilde başlığıyla birlikte 
değiştirilmiştir. 

«Tasfiye Şekli 
Madde 1451 — Eşyanın tasfiyesi, Gümrük Kanununun 141 nci maddesi uyarın

ca hazırlanan ve 17 Aralık 1983 günlü 18254 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 83/7385 
Karar sayılı Tüzük hükümlerine göre yapılır. 

(Gümrük Kanunu Madde : 141)» 
MADDE 163 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1501 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1501 — Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve 

sonu valilikler uygulamasına göre Başmüdürlükçe, iklim, mevsim ve o yerin ihtiyaç
lar: gözönüne alınarak Bakanlığa bildirilir. 

Gümrükler, Bakanlığın onayını aldıktan sonra, çalışmalarını buna .göre düzen
lerler. 

(Gümrük Kanunu Madde: 163)» 
MADDE 164 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1505 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1505 — Kanuni çalışma saatleri dışındaki işlerin yapılması dolayısıyla 

iş sahiplerince saat basma ödenecek ücret Bakanlıkça tesbit edilir ve Resmi Gaze
tece yayımlanacak Genelge ile yürürlüğe konulur. 

Fazla çalışma, normal günlerde 8, resmi tatil günlerinde 16 saati geçemez.» 
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MADDE 165 — 3.2.1073 tarih 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımla
nan Gümrük Yönetmeliğinin 1523 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası madde met
ninden çıkartılmış; (6) nci fıkranın numarası (5); (7) nci fıkranın numarası da (6) 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 166 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1530 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«İdare amiri de bu zarfı bir yazı ile taahhütlü olarak. Bakanlığa (Gümrükler 
Genel Müdürlüğü) gönderir.» 

MADDE 167 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1534 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilce değiştirilmiştir. 

«Komisyonculara verilecek bu karneler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca, 
birinci sınıf gümrüklerde çalışacak olanlar için (20.000), ikinci sınıf gümrüklerde 
çalışacaklar için (10.000) liralık ruhsat harcına tabidir.» 

MADDE 168 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1536 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1536 — Herhangi bir çalışma yeri veya iş çevresinde en az 20 güm
rük komisyoncusu bulunduğu takdirde, tüzükleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
onaylanmak suretiyle bütün komisyoncuların üye olmağa mecbur oldukları bir 
«Gümrük Komisyoncular Derneği» kurulur. 

Bu derneklere komisyoncu yardımcıları da kayıt olunur. 
(Gümrük Kanunu Madde: 166, 171)» 
MADDE 169 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1538 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 170 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğine aşağıdaki 1539 ncu madde eklenmiştir. 

«Yazılı Sınavlara İtiraz 
Madde 1539 — Gümrük Komisyoncu ve yardımcı sınavına girenler, sadece 

yazılı sınavlara, sınav sonuçlarının Başmüdürlüklere bildirilip ilan tahtasına asıl
dığı günden itibaren bir ay içinde itiraz edebilirler. 

Bu süreyi geçirdikten sonra yapılacak itirazlar Bakanlıkça dikkate alınmaz.» 
MADDE 171 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1556 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ancak, teminat mektubu muhteviyatının ödenmesi hakkında gümrük idare
lerince bildirilen gün içinde para ödenmezse, istek tarihinden itibaren her geçen 
gün için Bakanlıkça belirlenen faiz tahakkuk ettirilir.» 

MADDE 172 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1557 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Başlamak üzere, geçen süreye ait faiz Bakanlıkça tesbit edilecek oranda ve 
gerektiğinde Yönetmeliğin 392 nci maddesine göre gecikme zammı da tahakkuk et
tirilerek tahsil olunur.» 

MADDE 173 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1558 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Süre Değişimi 
Madde 1558 — Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği ile belirlenmiş sürelere iliş-
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kin hükümlerin uygulanmasında zorlayıcı sebepler veya beklenmeyen haller naza
ra alınarak duruma göre süre değişimi yapılabilir. 

Ancak! Gümrük Kanununun 140 nci maddesi kapsamına giren eşya için, sü
relerin bitiminden önce zorlayıcı sebepleri gösteren bir yazı ile ilgili gümrüğe veya 
Bakanlığa bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla başvurulması zorunludur. 
Zorlayıcı sebepler yerinde görüldüğü takdirde, eşya ile i lgil i ithal izni varsa ithal 
izninin geçerli olduğu süre sonuna kadar; yabancı ülkeye sevkedilmek üzere Tür-
kiye'ye getirilen aktarma ve transit eşyasında toplam bir yılı; diğer hallerde ise 
toplam üç ayı geçmemek üzere süre uzatımı yapılabilir. Şu kadar ki, gümrüğe iliş
kin bir sebeple veya soruşturma veya adli mercilerce veya eşyanın ithaline ilişkin 
olarak resmi mercilerce yürütülen herhangi bir işlem nedeniyle geçecek süreler 
bekleme süresini durdurur. 

Doğrudan doğruya kamu kuruluşlarınca veya mütekabiliyet esaslarına göre 
Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ile bu diplomatik 
temsilcilik ve konsolosluklarda görevli olan veya anlaşma ve andlaşmalarla Tür
kiye'de bulunan yabancı personel tarafından ithal edilecek eşya için 1 nci fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Vergi tahakkukuna, tahlile, cezaya, hatalı olarak fazla alınmış olan vergilere 
ve rejim beyanlarına ve itirazlara ait Gümrük Kanununda belirtilen süreler de-
ğiştirilemez. 

Süre değişim talepleri, gerekli belge ve bilgilerle birlikte, i lgil i gümrük ida
relerine, başmüdürlüklere ve Bakanlığa yapılabilir. Bakanlık, gerekli gördüğü tak
dirde, süre değişimi ile ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerine ve Başmüdürlüklere 
yetki verebilir. 

(Gümrük Kanunu Madde : 175)» 
MADDE 174 — 3.2.1073 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1560 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1560 — Gümrük Kanununun 7 nci maddesinin 3 ncü ve müteakip fık

raları ile 8, 9 ve 10 ncu maddelerine göre Gümrük vergisinden istisna edilen veya 
muaf tutulan gayri ticari mahiyetteki eşyanın her türlü gümrük işlemlerinde ve 
Gümrük Kanununun 65 nci maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen hallerde, yürür
lükte bulunan kambiyo ve giriş rejimi tahdit ve takyitleri aranmaz. 

(Gümrük Kanunu Madde: 10, 65)» 
MADDE 175 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan Gümrük Yönetmeliğinin 1561 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen «Güm
rük ve Tekel Bakanlığı» ifadesi «Maliye ve Gümrük Bakanlığı» şeklinde değiştiril
miştir. 

MADDE 176 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, halen gümrüğe 
ait veya gümrük denetimi altında bulunan ambar, sundarma ve antrepolarda bek
leyen ve Gümrük Kanununun 140 nci maddesine göre gümrüğe terkedilmiş sayıl
mayan eşya hakkında, Gümrük Kanununun 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 146, 
147, 148, 149, 156. 158 nci maddeleri hükümleri hariç, diğer hususlarda mükellef le
hine olan hükümler uygulanır. 

MADDE 177 — 3.2.1973 tarih ve 14437 mükerrer^ sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanan Gümrük Yönetmeliğinin, Bu Yönetmelikle değiştirilen, eklenen ve kaldırılan 
maddeleriyle i lgi l i bütün genelgeler ve tasarruflu yazılar, bu Yönetmeliğin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 178 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığından : 

23/1/1974 Günlü, 14777 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Gümrük Hattı Dışı 
Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde 

Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Yönetmelik 

Madde 1 — Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Hakkın
daki Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İş hacmine göre Yeşilköy'de en çok altı, diğer gümrük kapılarında ise en 
çok dört firmaya satış mağazası açma izni verilebilir. Ancak giriş ve çıkış saha ve 
salonları hariç olmak üzere, bir yerde aynı firmaya birden fazla satış mağazası 
açma izni verilemez. 

Yukarıda belirtilen sınırlamalar Kamu Kuruluşları için uygulanmaz.* 

Madde 2 — Yönetmeliğin 7 nci maddesinin tamamı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Bu Yönetmelik hükümlerine göre açılmasına izin verilmiş kamu veya özel 
sektöre alt Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında, her türlü yerli ve yabancı 
mamuller (sigara, içki, çay ve kahve dahil) yalnız dövizle satılır.» 

Madde 3 — Yönetmeliğin 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında satılacak mamullere kısıtla
ma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Bakanlık, bazı eşyanın yalnız 
çıkışta, bazı eşyanın ise yalnız girişte, yolcu ve turistlere satılmasını kararlaştıra-
bilir.» 

Madde 4 — Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) fıkrasının 2 n c i paragrafın
dan sonra-, 

«Ancak aynı gümrüklü salon içinde bulunan depo ve satış mağazası birbir
lerinin tamamlayıcısı sayılır ve bunlar arasında yapılan mal aktarmalarında yol
lama kağıdı düzenlenmez.» 

Paragrafı eklenmiştir. 

Madde 5 — Yönetmeliğin 15 nci maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Satış mağazasından depoya eşya iade edilmesi veya mağazadan mağazaya 
eşya nakledilmesi yılda en çok altı defa yapılabilir.» 

Madde 6 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

11/4/1984 tarihinde uygulanacak A B D dolarının esas kuru; 
1 A B D Ş = T L 311,58 dır. 
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T.C. 
Resmi Gazete 

Kurulu* T a r i h i : 17 Taarlntavvel 13M) • 7 Ekim 1S20 

c 11 Nisan 1984 ÇARŞAMBA Sayı: 18369 I 

tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Tasarrufları Koruma Fonu istanbul 3 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

Tasfiyesine karar verilen Banker Yılmaz özyaçın'a ait toplam 212.000,— TL. 
muhammen bedelli 6 Kalem ve 6 Parçadan ibaret aşağıdaki liste muhteviyatı ev 
eşyası Ihlamur Dere Cad. Yeniyol Sok. Demet Apt. No. 2, D. 4 Beşiktaş/istanbul 
adresinde açık art t ırma ile satılacaktır. 

İlk arttırma 26/4/1984 günü saat 15.00 -15.30 arası yapılacaktır. Satış peşin 
olup, şartname ve listesi çalışma saatleri içinde Kurulumuzda görülebilir. 

Muhammen değerin % 75'ine istekli çıkmadığı takdirde 30/4/1984 günü aynı 
saat ve yerde 2. artt ırma yapılacak en çok arttırana ihale edilecektir. 

Satışın yapıldığı günü izleyen 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı ol
mamak üzere daha'yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde, İlk alıcı ile sonradan 
teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki 10. günde saat 15.00 - 15.30 arası Sirkeci 
Yahköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 6daki Kurulumuza bir defaya mahsus olmak 
üzere açık arttırma yapılarak en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. 

Satıştan sonra, teklifte bulunanlar bedel karşılığını peşin olarak nakit veya 
banka teminat mektubu yada Devlet Tahvili olarak Kurulumuza yatırmadıkça arttır
ma talepleri kabul edilmiyecektir. 

Duyurulur. 
Sıra Birim fiatı Tutarı 
N o : Malın cinsi Miktarı Lira Lira 

1 — 8 parça üst taraf camlı alt taraflar kapaklı 
bölmeli mağun kaplama büfe 1 Adet 75.000 75.000 

2 — Ahşap avize 1 » 2.000 2.000 
3 — Ü Ç gözlü çelik sekreter masası 1 » 5.000 5.000 
4 — Tahmini 5 M2 maklna halısı 1 » 20.000 20.000 
5 — Yatak odası takımı (4 kapaklı gardrop, tuvalet 

masası, karyola iki komidin, lidaş yatak hır
palanmış ve kırık 1 » 50.000 50.000 

6 — Ğurundik marka 3 dalga radyo ve dual ahşap 
müzik dolabı 1 > 60.000 60.000 

212.000 
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Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 7 No. lu 
Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığından BUdirilmlştir : 

SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri kurulumuzca yürütülen Banker KARADOûANLAR'a ait Ner-

giz Sokak 12/17 Çankaya/Ankara adresinde bulunan aşağıda cinsi, evsafı ve fiyatı 
yazılı ev eşyalarının satışı belirtilen adreste yapılacaktır. 1. Satış 26/4/1984 tarihinde 
saat 14.00'de, 2. Batış 3/6/1984 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Satış peşin parayla olup, satışa katılacak kişilerin satıştan önce muhammen be
delin % 10'u tutarındaki teminatı Başkanlığımızca gösterilecek bir banka hesabına 
yatırmaları şarttır. 

Satışla ilgili şartname ve bilgi almak isteyenler 7 No. lu Tasfiye Kurulu Baş
kanlığına başvurabilirler. 

C i n s i Miktarı 
Bir. Fiy. 

Lira 
Tutan 
Lira 

1. Tahmini 10 m2 desenli İsparta halısı 1 Adet 60.000 60.000 
2. Tahmini 10 m2 düz sarı İsparta halısı 1 » 50.000 50.000 
3. Yemek takımı, 1 masa S sandalye 1 Takım 45.000 45.000 
4. Kristal avize 2 Adet 45.000 90.000 
5. 1 büfe, 1 vitrin, ve içerisinde 6 kişilik süt takımı, 

iki parça kahve takımı, 13 adet cam kadeh, 10 
adet likör takımı, 1 adet sekerlik, 1 adet sigara
lık, 1 adet sürahi 1 adet pasta tabağı, 2 adet cam 
vazo olmak üzere komple 

6. Orijinal servis arabası 1 » 40.000 40.000 
7. Sallanır koltuk 1 » 7.500 7.500 
8. 1 üçlü, 6 tekli koltuk takımı 1 Takım 50.000 50.000 
9. Ayaklı abajur 2 Adet 10.000 20.000 

10. Telefunken marka ayaklı televizyon 1 » 45.000 45.000 
11. Kadife ve tül perde 1 Takım 35.000 35.000 
12. Manzaralı duvar tablosu (küçük) 2 Adet 3.000 6.000 
13. 3 parça sehpa takımı, üstü mermer ayakları pi

rinç işlemeli 1 Takım 30.000 30.000 
14. 4 parçalı sehpa tipi masa 1 » 9.000 9.000 
15. Manzaralı duvar tablosu (büyük) 1 Adet 7.000 7.000 
16. 3 parçalı sehpa takımı, üstü mermer ayakları 

ahşap 1 Takım 15.000 15.000 
17. Sehpa ahşap ve açık renk 1 » 2.500 2.500 
18. Yatak odası takımı, 1 karyola yataklı 1 adet 3 

kapüı kardrop, 1 adet tuvalet masası aynalı, 2 
adet şifonyer, 1 adet puf 1 Adet 90.000 90.000 

19. Mermer gece lambosı 2 » 2.500 5.000 
20. Evore perde ve tül 1 » 7.500 7.500 
21. Tahmini 2 m? halı 2 » 7.500 15.000 
22. Ahşap karyola tek kişilik yatağı ile 1 » 3.000 3.000 
23. Tahmini 6 m- desenli hah 1 » 24.000 24.000 
24. Ayaklı şifonyer 1 » 5.000 5.000 
25. Saten perde 1 » 3.000 3.000 
26. 1 kanepe, 2 adet koltuk klasik 1 Takım 15.000 15.000 



C i n s i 
Bir. Fiy. Tutarı 

Miktarı Lira Lira 

27. Sandalye ahşap ve yeşil döşemeli 
28. Danimarka tipi kanepe ve örtüsü 
29. 3 kişilik kanepe ve örtüsü, minderli 
30. Desenli Atlas halı Tahmini 5 m* 
31. 61 ekran Grundiğ marka televizyon 
32. 3 parçalı kütüphane 
33. Sanyo marka radyo 
34. ü tü masası 
35. Evore perde ve tülleri 
36. ENCYCLOPEDIA International Ansiklopedi 
37. BRfTANNtCA Ansiklopedi 
38. Türkiye Ansiklopedisi 
39. ü tü (kırık) 
40. 14 Ayak 2 kapılı Arçelik buzdolabı 
41. Fırınlı ocak Vue magic marka 
42. Porselen yemek tabağı 
43. Melamin tabak 
44. Muhtelif mutfak eşyaları (kap-kaşık v.s.) 
45. Ekmek kızartma makinası (bozuk) 
46. Buz kırma makinası 
47. Elektrikli fırın 
48. 14 Ayak Tek kapılı Arçelik buzdolabı 
49. Duvar saati pilli 
50. Portatif yemek masası 
51. Elektrik ocağı 
52. Kırmızı yolluk 
53. Elektrikli saç 
54. Kırmızı desenli yolluk 5 metre 
55. Pirinç sandalye 
56. Pirinç çerçeveli ayna 
57. Telefon tırnak masası 
58. Tavan abajuru 
59. Vestiyer ahşap 
60. Samur halı 2 m? 
61. Çerçeveli ayna 
62. Aynalı ecza dolabı 
63. Voltaj regilatörü Heyko marka 
64. Çamaşır sepeti (bez) 
65. Tam otomatik çamaşır makinası 
66. Hoover elektrik süpürgesi 
67. Aynalı banyo dolabı 
68. Banyo perdesi muşamba 
69. Anfi 
70. Yorgan 
71. Muhtelif bayan elbisesi 
72. Bornoz 

4 Adet 1.000 4.000 
1 » 35.000 35.000 
1 » 40.000 40.000 
1 » 20.000 20.000 
1 » 30.000 30.000 
1 » 35.000 35.000 
1 » 15.000 15.000 
1 Adet 1.000 1.000 
1 Takım 7.500 7.500 

20 Parça 40.000 40.000 
28 Parça 50.000 50.000 
6 » 10.000 10.000 
1 Adet 1.000 1.000 
1 * 45.000 45.000 
1 » 40.000 40.000 

80 » 35.000 35.000 
48 » 5.000 5.000 
— 5.000 5.000 
1 » 1.000 1.000 
1 » 5.000 5.000 
1 » 3.000 3.000 
1 » 35.000 35.000 
1 » 3.000 3.000 
1 » 2.000 2.000 
1 » 300 300 
1 » 300 300 
1 » 1.000 1.000 
1 » 5.000 5.000 
2 » 3.000 6.000 
1 » 5.000 5.000 
1 * 3.500 3.500 
1 » 3.000 3.000 
1 » 5.000 5.000 
1 » 4.000 4.000 
1 » 5.000 5.000 
1 » 2.500 2.500 
1 » 5.000 5.000 
1 > 2.000 2.000 
1 » 60.000 60.000 
1 » 10.000 10.000 
1 » 2.500 2.500 
2 Parça 2.500 2.500 
2 Adet 7.500 15.000 
1 » 1.000 1.000 
7 » 7.000 7.000 
1 » 500 500 
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Bir. Fiy. Tutarı 
C i n s i Miktarı Lira U r a 

73. Yeşil kadife perde 4 Parça 8.000 8.000 
74. Mavi - beyaz desenli saten perde 2 Adet 1.000 1.000 
75. DevetüyU rengi astarlı perde 1 Parça 2.000 2.000 
76. Simli - desenli astarlı perde 4 » 6.000 6.000 
77. Yeşilimsi renkte astarlı perde 1 Adet 2.000 2.000 
78. Divan örtüsü 1 Parça 1.000 1.000 
79. Perde - yeşil 1 » 500 500 
80. Kırmızı - çiçekli perde 2 » 2.000 2.000 
81. Tül perde 4 500 2.000 
82. Abajur (naylon içersinde) 5 Adet 2.000 10.000 
83. Parça perde açık renk 1 1.000 1.000 
84. Battaniye 1 * 1.000 1.000 

Toplam : 1.474.600 

İzmir 6. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1980/481 
K. No : 1983/1019 
Karşılıksız çek düznlemek suçundan sanık İpsala Kapucu- Mahallesi nüfusuna 

kayıtlı Recep oğlu Şükrüye'den olma 1955 doğumlu Hüseyin Intepe mahkememizin 
3/11/1983 gün ve 481 -1019 sayılı karan ile TCK. nunun 503/ttk, 647 S. K. nunun 4. 
maddeleri gereğince sonuç olarak on bin lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiş sanığın tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi hüküm tebliğ edileme
diğinden 7201 S. K. nunun 28, 29, 30 ve 31. nıaddeleri gereğince hükmün Resmi Ga
zete ile ilânen tebliğine karar verilmekle ilânen yapıldığı tarihten onbeş gün sonra 
tebliğ yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 5179/4 

E. No : 1982/497 
K . No : 1983/531 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık İs

kilip Bababey Mahallesi nüfusuna kayıtlı İzmir Karabağlarda oturur Yusuf oğlu Dö-
ne'den olma 1953 doğumlu Muharrem Yılmazcan mahkememizin 16/6/1983 gün ve 
497 - 531 sayılı kararı ile TCK. nunun 459/2 - Son, 647 S. K. nunun 4 ve 6. maddeleri 
gereğince sonuç olarak altı bin İbra ağır para cezası ile cezalandmldığı işbu cezasının 
ertelendiği sanığın tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi hüküm tebliğ edilemediğin
den 7201 S. K . nunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine karar verilmekle ilânın yapıldığı tarihten onbeş gün sonra tebliğ yapılmış 
sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 5179/5 

' • 
İzmir 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1979/1096 
K . No : 1981/660 
6831 S. K . Muhalefet suçundan mahkememizin 2/7/1981 tarihli İlamı ile beraat 

eden 1336 doğumlu Ahmet özdü (özdiler) hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligatlar 
Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karan İlânen tebliğine hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden İtibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 5179/7 
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Ankara 12. Asliye Hukuk Hakimliğinden* 

1983/237 
Davalı : Alı Akbaş, Battalgazi Feridun Çelik Mahallesi No: 830/49-Ankara 
Davacı Gulderen Akbaş vekili Av. ismail Sami Çakmak tarafından aleyhini

ze açılmış bulunan boşanma davasmda dava dilekçesi ile duruşma gününü bildirir 
davetiye ilanen tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinizden adınıza ilanen gı
yap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 8/5/1984 Salı 
saat 9.35'de olup belli gun ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi 
bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde gıyabınızda davaya cevap olanağı uslun 
409. cu maddesi gereğincede işbu gıyaba müddeti içinde itiraz etmeniz lüzumu gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur 5214 

Diyarbakır Sulh Hukuk Hâkimliğinden . 

E. No : 1983/411 
K. No : 1983/834 
Karar Tarihi : 22/12/1983 
Davacı A. Mesih Kartal tarafından davalılar Armariûki, Makirit, Anjel, Aydın 

ve Zaruhi Işıklı ile Nihal, Zekiye, Vahit, Yılmaz ve Zühre Oğug ve Albir, Zabil, Fe-
hime ile Şamile Kartal aleyhlerine açılmış bulunan izale-i guy'u davasımn yapılan 
açık yargılaması sonunda : 

Dava konusu Diyarbakır Merkez Lalebey Mahallesi Pusucular mevkiinde ada 
314 parsel 2 de kayıth taşınmazın taraflar arasındaki ortaklığının umum arasında 
satışı suretiyle giderilmesine karar verilmiş olup, yukarıda adları yazılı davalılardan 
adresi meçhul olduğundan, işbu karar özetinin tebligat yerine kaim olmak üzere 
cümle davalılara ilânen tebliğ olunur. 5168 

Sivas 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/208 
Davacılar vekili Av. Şaban Sönmez tarafından davalılar aleyhine açılan ta

pu iptali ve tescil davasında davalılardan Turan Tiryaki bütün aramalara rağmen 
bulunamamış ve adına ilanen duruşma günü tebliğ edilmesine rağmen duruşmada 
hazır olmadığından bu kere duruşmanın atılı bulunduğu 1/5/1984 günü saat 9.00 
da mahkemede hazır bulunması, aksi halde gıyabında duruşmaya devam olunacağı 
gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 5210 

İ2mir 3. Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

E. •No : 1982/30 
K. No : 1984/37 
Firar suçundan sanık olup Nusaybin Kutlubey Mahallesi kayıtlı bulunan halef 

oğlu Makbuleden olma Muhsin Gökalp Mahkememizin 13/2/1984 günü 1982/30 Esas 
ve 1984/37 Karar sayılı ilamı ile TCK. nunun 299/4, 61, 59 maddeleri ile neti çeten 
on ay hapis cezasına mahkum olmuş sanığın dosyada mevcut adreslerine hüküm 
tebliğ için gönderilmiş ancak semti meçhule gittiği ve sanığa karar tebliğ edilemediği 
adresinin dahi tesbiti mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 
maddeleri gereğince işbu ilanın hüküm yerine kaim olmak üzere ilanına sanığın ilân 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kendisi, veya bir vekille hükmü üst yargı yolları
na başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur. 

5179/1 
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Çatak Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1978/32 
K. No : 1981/13 
Resmi evrakta sahtekarlık suçundan sanık Hüseyin oğlu. Fatım'dan olma 1928 

doğumlu Taıhir Demir hakkında Mahkememizin 5/2/1981 tarih ve esas 1978/32 kai'ar 
1981/13 sayıl ı Hamiyle T. C. K. nun 343/2 maddesi uyarınca neticelen beş ay hapis 
cezaslyle cezalandırılmasına sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 
sayıl ı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tes-
blt edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28. 2». 30. ve 31. maddeleri 
uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine ilânın yapıldığı talihten 15 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılma
sına karar verilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 5122 

Ankara 2. Sulh Hukuk Hâkimliğ inden: 

E. NO: 1984/71 
Davacı Maliye bakanlığı vekili Av. Aynur Karahisar tarafından davalı lar Ali 

Akdar ve 12 arkadaşı aleyhine mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi davası 
n ın yapı lan açık yargı laması sırasında; 

Daval ı lardan Rıza Benlioğlu, Ahmet Hamdi Çağlar, Cemile Erkan, ibrahim 
Süleyman, Ali Akdar, Ayşe Hacer Tümen, Ayşe özteçel i , Sadriye Arslan Ahi, 
Fikret Gedik, Kadriye Türkmen, Necati Öğretmen ve Ahmet Kütükçüoğlu adlarına 
çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş ve emniyetçe yaptırılan adres tahkikatı 
neticesiz kaldığından adlarına ilanen dava dilekçesinin tebliğine karar verildiğin
den duruşmanın bırakıldığı 20/4/1984 saat 9.50'de Mahkememizde bizzat hazır bu
lunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususları dava dilekçesi ve 
d u r u ş m a günü kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 5106 

Ayvacık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/122 
Davacı Hatice Savu tarafından Osman Savu aleyhine açılan Boşanma dava

sının yapılan duruşmasında; davalının adresi aramalara rağmen bulunamadığından 
ilanen tebliğ yapı lmasına karar verilmiş olup. 

Davacı dava dilekçesinde davalının kendisini her türlü eze, cefa yaparak dö
vüp ağır hakaretlerde bulunup bıçakla öldürmeye teşebbüs ettiğini neticeten cana 
kast ve pek fena muamele nedeniyle boşanmaya karar verilmesini istemiştir. Duruş
ma 29/5/1984 günü saat 9.35'e talik edilmiş olup davalının belirtilen gün ve saatte 
Mahkemede hazır bulunması dava dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere 
i lân olunur. 5109 

•• • * 
Niğde Aksaray Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/740 
Hazine vekili Av. Emel Hamzakadı tarafından davalılar Bekir Akbaş ve arka

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

mediği anlaşıldığından gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar 
verilmiş olup, adı geçen Hüseyin Yıldırım'ın duruşmanın bırakıldığı 7/5/1984 Pazar
tesi günü saat 9.30 da duruşmada bizzat veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
g ıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4972 



Altındağ 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

1983/480 
Davacı Tahsin Varır vekili tarafından davalı Hafize Varır aleyhine açılan bo

şanma davasının yapılan duruşmasında ; 
Davalı Hatize Varır 3/4/1984 tarihli duruşmaya gelmediğinden hakkında ilâ-

nen gıyap kararı çıkartılmasına karar verilmig olup, bu kerre duruşma günü olan 
28/5/1984 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmesi, gelmediği takdirde duruşmanın gı
yabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 5284 

m 
Altındağ 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/229 
Davacı Celal Davaz vekili Av. Vural özer tarafından Aynur Davaz aleyhine 

açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Aynur Davas'ın aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin tesbit edi

lememesi nedeni ile dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilftnen tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan adı geçen davalının duruşma günü olan 17/5/1984 günü saat 
9.30'da Mahkememizden bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi aksi takdirde hakkında gıyap kararı hükümlerinin uygulanacağı tebligat ye
rine kaim olmak üzere davalıya ilânen tebliğ olunur. 5285 

— — • >— 

Şişli 1. Sulh Ceza Hâkiml iğ inden: 

E. No: 1983/2425 
K. No: 1983/2581 
Rize Çayel i İlçesi Karaağaç Köyü K : 169 da ve ayrıca Kâğıthane Hürriyet 

Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 87 de mukim, Ahmet ve Ayşe oğlu 1960 doğumlu 
Mustafa Yı ld ı ı ım, hakkında Mahkememizce verilen 394 sayılı Kanunun 119/3 mad
desi gereğince 4500 lira hafif para ve 150 lira yargı lama gideri ile birlikte cem'an 
4650 lira hafif para cezasına dair 7/12/1983 tarih ve esas 1983/2425, karar 1983/2581 
sayılı karar ne gösterilen adreslerden nede zabıta tahkikatı İle bildirilen adreslerden 
sanık bulunarak tebliğ edilmediğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayıl ı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kar.-.nn Resmi Ga
zete ile i lânen tebliğine, i lân yapıldığı tarihten 15 gün sonra kararın kesinleşmiş 
sayı lacağına ve ilân ücretinin sanıktan al ınacağı i lânen tebliğ olunur. 

5289 

İstanbul 6. Asliye Ceza Hâkiml iğ inden: 

E. No: 1982/234 
K. No: 1982/304 
Sanık: E l Sayed A l i El Sayed Montsse, Al i Oğ. Hamide'den doğma 1949 D. lu 

Mısır uyruklu, 
S S u ç : 1918 sayılı yasaya muhalefet 
Suç Tarihi: 7/12/1980 
Uygulanan Kanun Mad.: 1918 Sk. 25/3. 33, 647 Sk. 6. 
Yukarıda kimliği yazılı bulunan sanık hakkında Mahkememizin 9/6/1982 ta

rihli kararı İle müsnet suçtan dolayı netleeten 6 ay hapis ve 2395 T L . tazmini ağır 
para cezası hükmedilmiş ve hapis cezası ertelenmiş olup, sanığın gıyabında verilen 
işbu karar diplomatik yoldan dahi tebliğ edilememiştir. 

Sanığın gıyabında verilen işbu h ü k m ü n tebliği yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 5292 
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S a k a r y a 1« M a b i n ı n M . H a k t a ı l i f i n d e n . 

1988/138 
Davaca : B a ğ - K u r Ocnel Müdürlüğü, 
Davalılar : 1 — Gülaydın GOlçiçek. adresi meçhul, 2 — Hasan Kalın. 
Davacı Bay - Kur O — l Müdürlüğü tarafından adresi meçhul bulunan davalı 

Oülaydm Oülçiçek aleyhin* İkame olunan 381.082,— Liralık tazminat davasında 
Resmi Gazete İle İlânen tebligat yapılmasına rağmen 20/3/1984 günlü duruşmasına 
gelinmediğinden davalı Gülaydın Gülçiçek adına gıyap karan verilmiş olup, duruş
manın bırakıldığı 9/5/1984 günü saat 9.30 da gelmediği ve kanuni vekil gönder
mediği takdirde duruşmanın davalı Gülaydın Gülçiçek'ln gıyabında yapılacağı gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 5208 

1982/197 
Davacı : Bağ -Kur Genel Müdürlüğü, 
Daval ı : Mehmet Akkaya, adresi meçhul, 
Dava: Tazminat. 
Davacı Bağ - Kur Genel Müdürlüğü tarafından Mehmet Akkaya aleyhine açılan 

tazminat davasında Resmi Gazete ile ilanen tebligat yapılmasına rağmen 20/3/1984 
günlü duruşmasına gelinmediğinden davalı Mehmet Akkaya adına gıyap karan ve
rilmiş olup, duruşmanın bırakıldığı 9/5/1984 günü saat 9.35 de gelmediği veya kanuni 
vekil göndermediği takdirde duruşmanın davalı Mehmet Akkaya mu gıyabında ya
pılacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5207 

Niksar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1881/560 
Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu vekili tarafından davalı Doğuş İnşaat Şir

keti ve Dursun Yüksel aleyhine Mahkememize açılan (Doğuş İnşaat ve Şirketi isçi
lerinden Abbas Polat'ın 1978 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu malûl kalmasından 
dolayı Sigorta Kurumunca kusur oramda düştükten sonra sigortalıya ödenen 512.132,04 
T L . mn davalı Dursun Yüksel ve Doğuş İnşaat Limited Şirketinden, faizi İle birlikte, 
mahkeme harç ve masraflarının davalılardan tazmini, fazlaya dair taleplerinin mah
fuz tutulması) hakkındaki davanın yapılan açık yargılaması sırasında; 

Davalı Doğuş İnşaat ve Tic. Şirketi İşçilerinden inönü Cad No. 26/2 Taksim/ 
İstanbul adresinde iken adresi t es bit edilemeyen davalı Dursun Yüksel': Uânen dava 
dilekçesinin tebliğine karar verilmiş olup, davalının duruşmanın bırakıldığı 29/5/1984 
günü Niksar Asliye Hukuk Mahkemesinde saat 10.00 da hazır bulunması dava dilek
çesinin tebliği yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur, 5209 

Altındağ 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden . 

Dosya No : 1968/120 
Davacı Necati Erdoğan tarafından davalı Zeki Tokat aleyhine açılan 440.000 

l i ra alacağın tahsili 50.000 liralık senedin iptali davasının yapılan muhakemesi so
nunda: 

Davalı adına gönderilen tebligatın Çinçinbağlan Çalışkanlar Mahallesi, Kal
bur Sokak No. 8/4 adresine tebliğ edilemediği ve yapılan zabıta tahkikatında da 
bulunamadığından adına ilanen davetiye tebliğine karar verilmiş olup adı gecenin 
duruşma günü olan 7/6/1984 günü saat 10.05 te bizzat veya kendisini bir vekil ile 
temsil ettirmesi aksi halde gıyap karan uygulanacağı davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 52U 



— 71 — 
Şişli ı. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

E. No: 1963/2220 
K. No: 1984/22 
Giresun Alucra İlçesi înegölü Köyü hane 54 de ve ayrıca Kadıköy Acıbadem 

Yeniyol Sok. B Blok 10/7 de mukim, Murat ve Perihan'dan olma 28/3/1953 doğumlu 
Şükrü özcan hakkında Mahkememizce verilen 6085 sayılı Kanunun 31, 58/C, 647 
sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 6750 l i ra l i ra hafif para ve 210 lira yargılama 
gideri ile cem'an 6960 Ura hafif para cezasına dair 10/1/1984 tarih ve esas 1983/2220 
karar 1984/22 sayılı karar ne gösterilen adreslerden nede zabıta tahkikatı ile bil
dirilen adreslerden sanık bulunarak tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar 
verilmiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince karar ın Resmî Ga
zete üe ilânen tebliğine ve ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra kararın kesinleşmiş 
sayılacağına ve ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilânen tebliğ olunur. 

5290 

E. No : 1083/2472 
K. No: 1984/81 
İst. Fatih Mimar Sinan Mah. H : 32 de ayrıca Küçükköy 500 evler 205 Sok. 

No -. 5/1 de mukim, Sadık ve Saime'den olma 1947 Doğ. Murtaza Akarca hakkında 
Mahkememizce verilen ve 6085 sayılı Kanunun 3i, 58/C, 647 sayıh Kanunun 4. mad
deleri gereğince 6750 l ira hafif para ve 140 l i ra yargılama gideri ile cem'an 6890 
Ura hafif para cezasına dair 18/1/1984 tarih ve esas 1983/2472, karar 1984/81 sayılı 
karar ne gösterilen adreslerden nede zabıta tahkikatı ile bildirilen adreslerden sa
nık bulunarak tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine ve ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra kararın kesinleşmiş 
sayüacağına ve ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilânen tebUğ olunur. 

5291 
e 

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1984/3 
K. No : 1984/290 
Eskişehir Ui Merkez ömerağa Mahallesi cilt no : 044/09, sayfa no, 19, kütük 

sıra no. 768 de nüfusa katıth bulunan Nazif ve Sıddıka'dan olma 1339 doğumlu Ha
lim özay'ın aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan hükümlü oğlu (Halim ve MUmine'den 
olma 2/12/1955) doğumlu Muammer Ozay'a vasi tayin edildiğine dair ilândır. 

5287 • 
Kocaeli Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/20 
Dahacı Hazine vekili tarafından davalı Osman Kaya aleyhine açılan ecrimlsil 

davasında : 
Davalı Osman Kaya adına İlânen tebligat yapılmasına rağmen yapılan duruş

mada hazır bulunmadığından adına ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ol
makla, duruşmanın bırakıldığı 10/5/1984 günü saat 9 da Mahkememiz salonunda 
bizzat veya kendisini temsilen bir vekili hazır bulundurması aksi takdirde gıyabında 
karar verileceği gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5280 



Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

Davacı Kemal Avcil vekili Av. Slraç öztoprak tarafından davalı Aliye Avcil 
aleyhine Mahkememizde İkame olunan boşanma davasının sonucunda : 

Diyarbakır i l i Merkez takenderpaşa M ah. Hane 249 Cilt 013/03 ve Sayfa 18 de 
nüfusa kayıtlı bulunan Hüseyin oğlu Kahime kadından olma 1£12 doğumlu davacı 
Kemal Avcil ile aym hanede nüfusa kayıtlı Kemal kızı Leman Kadından olma 1956 
doğumlu davalı Aliye Avcil ' in boşanmalarına, harç peşin alınmış olduğundan ayrıca 
alınmasına yer olmadığına, davacı vekilinin sarfetmiş olduğu 8.220 TL,, harç ve yargı
lama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı vekili için 5.000 TL. 
maktu ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı kadın davada 
kusurlu görüldüğünden takdiren bir yıl evlilikten men'ine tarafların müşterek çocuk
ları 1976 doğumlu Savaş, 1978 doğumlu Rahime, 1979 doğumlu Cemal ile 1981 doğumlu 
Şahin Avcll ' ln velayetlerinin davacı babaya verilmesine, taraflar aynı şehirde yaşa
dıklarında her haftamn Cumartesi ve Pazar günleri ile her yılın dini bayramlarının 
ikinci günlerinde davalı annenin müşterek çocukları ile kişisel İlişki kurabilmesine, 
ayrı şehirde yaşadıklarında İse her yılın Ağustos ayının birinden 31'ne kadar davab 
annenin müşterek çocukları ile kişisel ilişki kurabilmesine, dair verilen karar davacı 
vekilinin yüzüne karşı davalının gıyabında yasa yolları açık olmak üzere 24/11/1983 
gün ve 1982/212 esas ve 1983/663 karar sayılı ilamı ile karar verildi. Davalının adre
si tesbit edilemediğinden işbu ilâmın hüküm kısmının Resmî Gazete'de ilân tarihinden 
itibaren 15 gün sonra davalıya tebligatın yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 
30 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu tebliğ 
olunur. 5115 

• 
Ankara 12. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/676 
Davalı : Güngör Şerafettin Oker, Fevzipaşa Caddesi No. 114/1 Atikali Fatih/ 

İstanbul 
Davacı Mil l i Savunma Bakanlığı vekili Av. Gülsen öztekin tarafından aleyhi

nize açılmış bulunan 182.100 liralık alacak davasmda tebligata yarar adresiniz belli 
olmadığından adınıza ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla davanızın 
duruşması 30/4/1984 Pazartesi saat 10/20 de olup 'belli gün ve saatte duruşmada ha
zır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde aynı yoldan adı
nıza ilânen gıyap kararı çıkarılacağı 2/12/1983 tarihli dava dilekçesi ile duruşma 
gününü bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5119 

Ankara 11. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/561 
Davacı Nevin Kiper tarafından davalı A l i Naci Oran ve Rauf Oran aleyhine 

açılan 283.408 TL. lik alacak davasının yapılan yargılaması sırasında : 
Güvenevler, Gelincik Sok. Hanımeli Apt. No. 7-B/8 Kavaklı der e/Ankara ad

resinde mukim davalı A l i Naci Oran ve Güvenevler, Gelincik Sok. Hanımeli Apt. 
No. 7-B/8 Kavaklıdere/Ankara adresinde mukim Rauf Oran'ın belli bir adresde bu
lunmamaları sebebiyle adlarına gıyap kararı tebliğine karar verilerek duruşma 
6/6/1984 günü saat 9.50 ye bırakılmasına karar verilmiştir. 

Belirtilen gün ve saatte adı geçenler duruşmaya katılmadıkları veya kendilerini 
bh* vekille de temsil ettirmedikleri takdirde gıyap hükümlerinin uygulanacağı gıyap 
davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5114 
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İzmir 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/306 
K. No : 1983/536 
15/2/1983 suç tarihinde yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık Malat

ya Dedeköy Köyü Nüfusuna kayıtlı İzmir Levette oturur Arif oğlu Cemileden olma 
1953 doğumlu ilhami Ağca yapılan duruşması sonunda Mahkemerrteztn 16/6/1983 gün 
ve 306 536 sayılı kararı ile TCK. nunun 492/6-7 san 62, 522, 525. maddeleri gereğince so
nuç olarak bir yıl bir ay on gün süre ile hapis ve bu kadar süre genel emniyet gözetim 
cezası ile cezalandırıldığı ancak yapılan tüm aramalara rağmen gıyabi hükmün sanığa 
tebliğ edüemedeğinden 7201 S. K. nunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün 
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 
onbeş gün sonra tebliğ sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 5179 / 2 

E. No : 1982/729 
K. No : 1983/235 
Hırsızlık suçundan sanık Tire Kurtuluş Mahallesi nüfusuna kayıtlı İzmir Şirin-

yer 643 Sokak No. 73 de oturur Osman oğlu Şükran'dan olma 1928 doğumlu Mehmet 
Güvenir mahkememizin 18/4/1983 gün ve 729 - 235 sayılı karan ile TCK. nunun 512/1, 
maddesi gereğince bir ay süre ile hapis cezası verilmiş nasip cezası 647 S. K . nunun 
4/1 maddesi gereğince paraya çevrilerek sonuç olarak üç bin lira ağır para cezası ile 
tecziyesine dair karar sanığın dosyada bulunan tüm adreslerinden aranmasına rağ
men tebliğ edilemediğinden 7201 S. K . nunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmekle, ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra hükmün töbliğ edilmiş sayılacağı üânen tebliğ olunur. 

5179/3 

Diyarbakır Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/412 
K. No : 1983/833 
Karar tarihi : 22/12/1983 
Davacı A . Mesih Kartal tarafından davalılar Nihal, Zekiye, Vahit, Yılmaz ve 

z.uhre Oğuş ile Albir, Zabit, Fehinıe ve Şamile Kartal aleyhlerine açılmış bulunan or
taklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda : 

Dava konusu Diyarbakır Merkez Lalebey Mahallesi Pusucular mevkiinde ada 
314, pafta 14 ve parsel 1 de kayıtlı taşınmazın taraflar arasındaki ortaklığının umum 
arasmda satışı suretiyle giderilmesine karar verilmiş olup, yukarıda adlan yazılı tüm 
davalıların adresleri meçhul olduğundan, iş bu karar özetinin cümle davalılara tebligat 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5169 

Durağan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Hüseyin ve Naciye Karadeniz ile Yusuf Bilgiç vekili Hüseyin Çelik 
davalılar M. Cavit Kurt ve 10 arkadaşı ile aralarındaki tapu iptali ve tescil davasında : 

Davalılardan Durağan Aşağıkaracören Köyünden Hüseyin Kurt'un adresinin 
tesbit edilemediği, adresinin tahkiki zabıta marifeti ile tahkik edilemediğinden adı 
geçen davalıya duruşma günü İlânen tebliğ edllmig olup, bu kerre yine duruşmaya gel
mediğinden davalıya gıyap karar, tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın 2/5/1984 
günü saat 10.10 na bırakıldığı, davalıya duruşmaya gelmediği ve kendisini bir vekille-
de temsil ettirmediği takdirde gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

5170 
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Akşehir Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/601 
Davacı Akşehir Ucuzluk Mahallesinden Mukaddes Böcü vekili Av. Sinemis 

Akçalı tarafından davalı Sultandağı İlçesi Kırca Köyünden Ahmet Böcü aleyhine açı
lan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında : 

Davalının bütün araştırmalara rağmen adresinin tesbit edilemediği zabıta tah
kikatı ile anlaşıldığından dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden 7201. 
sayılı tebligat K. nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince davalının duruşmanın bı
rakıldığı 23/5/1984 günü saat 9 da Mahkeme salonunda hazır bulunması veya kendi
sini bir vekille temsil ettirmesi hususu dava dilekçesinin ve duruşma günün davahya 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5278 

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1984/245 
K. No : 1984/292 
Eskişehir i l i Merkez Şarhüyük Mahallesi, hane no : 162, cilt no : 050/02, sayfa 

no : 68, de nüfusa kayıtlı bulunan Kâzım ve Zülfinaz'dan olma 1341 doğumlu Efendi 
Taş'ın aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan hükümlü oğlu (Efendi ve Zinnet'den olma 
1960 doğumlu) Zeki Taş'a vasi tayin edildiğine dair ilândır 

5288 

• 
Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/37 
Davacı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vekili Av. ö. Erbaht Gürtekln tara

fından davalılar Yakup Kahya ve Al i Rıza İçel hakkında açılan alacak davası so
nunda. 

Davalı Yakup Kahya'nın adresi tesbit edilip tebligat yapılması mümkün olma
dığından tebligatın ilânen yapılmasına, duruşmanın 10/5/1984 günü saat 11.30 a bıra
kılmasına karar verilmiş olduğundan H.U.M.K. nun 509 ve 510. maddeleri gereğince 
İbraz ve ikame etmek istediğiniz delillerle birlikte duruşmaya gelmediğiniz takdirde 
ayrıca gıyap karan tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabınızda sonuçlandırılacağına 
dair karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. 

5274 

Gebze İş Mahkemesi Hâkimliğinden : 

1983/158 
Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından davalı Talip Çağıl ve Nevzat Yıl

dız aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalılardan Mehmetalipaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi 3 Çıkmaz No : 2 

adresinde ikamet ettiği bildirilen davalı Nevzat Yıldız bir çok aramalara rağmen ad
resi meçhul kalmış duruşma tarihi olan 21/3/1984 günü saat 10.30 da Mahkememizde 
hazır bulunması için adına ilânen tebligat yapılmış ve duruşmada hazır bulunmamış 
olduğu anlaşıldığından bu defa duruşmamn atıü bulunduğu 2/5/1984 günü saat 10.30 
da Mahkememizde hazır bulunması gıyap karan yerine kain olmak üzere İlânen tebliğ 
olunur. 5277 
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Kartal 2. Asliye Ceza Mahkemesinden : 

Emniyeti suistimalden sanık Dursun ve Havva'dan olma 1951 Tas. 1959 As. 
D. lu, O r d u Poturlu mahallesi 7 hanede nüfusa kayıtlı Ordu Saraycık köyünde 
ikamet eden Durmuş Baş hakkında TCK.'nun 510. maddesi gereğince verilen bü
yü hapis cezasının 647/6 maddesi gereğince teciline dair 22/4/1983 gün 1980/357 
esas 983/241 sayılı gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edile
memiş olduğundan 7201 sayılı tebligat kanunim 28, 29, 39 ve 31. maddeleri gereğin
ce Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılacağı ilân olunur. 5218 

Bıçakla yaralamaktan sanık, Mehmet Sadık ve Fatime'den olma 15/6/1935 
U r f a Siverek Kazası Hamleliye Mahallesi 116 hanede nüfusa kayıtlı olup İstanbul'da 
muayyen ikametgahı olmayan Koçali Titiz hakkında TCK.'nun 456/2. 457/1, 51/2 
ve 38. maddeleri gereğince onay yirmiikigün hapis cezası ve emanette bulunan 
bıçağın müsaderesi ve verilen iş bu cezaların 647 sayılı kanunun 6. maddesi gere
ğince teciline d a i r verilen 28/12/1983 gün 1979/190 esas 1983/791 sayılı Gıyabi Hü
küm, bunca a r a m a l a r a rağmen sanığa, tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sa
yılı tebligat k a n u n u n u n 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilâ
nen tebliğine tebliğ tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân 
olunur. , 5217 

Ankara 12. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/525 
Davalı : H. Erhan Güçlü. Bahçelievler 3 Cadde No: 124/2-Ankara 
Davacı İsmail îlter vekili Av. Çetin Doğan Çimen tarafından aleyhinize açıl

mış b u l u n a n tazminat davasında tebligata yarar adresiniz belli bulunmadığından 
adınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla davanızın duruşması 
26/4/19S4 Perşembe saat. 9.55'de olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulun
manız aksi halde adınıza aynı yoklan ilanen gıyap karan tebliğ olunacağı 3/10/1983 
tarihli dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine kaim olmak üze
re ilanen tebliğ olunur. 5215 

Ahlat Sorgu Hâkimliğinden: 

1979/2 
Faili Belirsiz silahla adam yaralamak, Silahla Zabıtaya adlı mukavamet, ef

rada suimuamele, görevli memuru tehdit ve Jadarmaya hakaret suçlarından sa
nıklar Kemal Aydoğdu ve arkadaşları hakkında Hakimliğimizde yapılan ilk so
ruşturma sonunda. Ahlat C. Savcılığınca d ü z e n l e n e n ve Sanık Kemal Aydoğdu, 
Mithat oğlu. 1953 D. lu Sivas i l i Kangal i l ç e s i 5 yol Nü. Kayıtlı, Osman oğlu. 1955 
D. lu Manisa i l i Merkez Çobanisa Köyündün Ar i f Özel vn Mustafa oğlu. 1957 D. lu 
Sivas, Akpınor Köyü Nü. kayıtlı Yusuf Cnylaa h a k k ı n d a eylemlerine uyan T. C .K. 
nun.463. maddesi yoluyla. Aynı Kanunim 4M/S, 4S7/I maddeleri gereğince ayn ayn 
cezalandınimalan için son soruşturıaanta AMaL Asliye Ceza Mahkemesinde açılıp 
yapılması için esas hakkındaki iddianaıne, MtfkMaru*. b ü t f ı n aranmalanna rağmen 
bulunamadıkları ve kendilerine t e t l g JuMmumUiHtituı 7201 sayılı tebligat kanunu
nun 29. maddesi uyarınca adı g e ç e n M U I L U M * n ü h a k k ı n d a İddianamenin ilanen 
tebliğine ve hükmün neşir t a r i h i n d e n i t t h o M A 3 gün sonra Banıklaru tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 5216 
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Ankara Birinci Sulh Ceza Mahkemesinden ; 

E. No. : 1084/18 
K . No. : 1084/14 
Sarhoşluk suçundan mahkememiz'in 13/1/1984 tarih ve 1984/18-14 sayılı ila

mı ile TCK nunun 572/1. 647 sayılı Kanunun 4/1. maddeleri gereğince Dokuz Bin 
Lira hafif para cezasına hükümlü Mehmet Oğlu Adaleden olma 1952 doğumlu Urfa 
i l i merkez hekimdede mahallesi nüfusunda kayıtlı Şehmuz Arslan hakkındaki gı
yabı i lam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğin
den 7021 sayıh tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kara
rın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olu
nur. v 5220 

E. No. : 1983/956 
K . No. : 1983/785 
Sarhoşluk suçundan sanık mahkememizin 1983/956-785 sayılı ve 26/10/1983 

tarihli ilamı ile T. C. K. nunun 572/1, 647/4 maddeleri gereğince Dokuzbin Li
ra hafif para cezasına hükümlü Mahmut oğlu Ümüşçetinden olma 1960 doğumlu 
Kahramanmaraş i l i Elbistan ilçesi nüfusunda kayıtlı Nedim Kaya hakkındaki gı
yabı ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemedi
ğinden 7021 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye 
karar ın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün son
ra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan 
olunur. 5219 

Bursa 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/456 
Davacı Turhan Uyigonul tarafından Mahkememize açılan Gaiplik davasında: 
Hüseyin kızı, Aliye'den olma 1308 doğumlu ve Bursa Merkez Hamzabey Mah. 

1320 yılına alt hükümsüz kayıtta cilt: 29, sahife: —, kütük ara: 53 de kayıtlı İken 
Kütahya'dan Şehir Göçü Mahallesi Çarşı Sokağına giden Meryem Şevket'in hayat ve 
mematından haberi olanların bir yıl İçinde Bursa 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinin 
1983/456 esas sayılı dosyasına, bunu tanıyanların aklbeti hakkında bilgi sahibi olan
ların, ayrıca miras yolu İle ilgisi olanların haber vermeleri ve beyanda bulunmaları 
ilânen tebliğ olunur. 5206 

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Sayı : 1984/9 
Davalı Hacı Çimen Nakliye Müteahhidi Yeşilyurt/Malatya 
Davacı T. K. 1. Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi Müdürlüğü tarafından aley

hinize açılan (Diğer davalılar Zeki Durgun ve Kadir özçelikle birlikte) alacak dava
sının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar ında : 

Dava dilekçesinde belirtilen mevcut adresinize gönderilen dava dilekçesi ve 
duruşma gününün tebliğine ilişkin davetiye bila tebliği iade olunmuş, yaptırılan 
labı ta tahkikatından da adresiniz meçhul kalmış olduğundan bu kerre ilanen tebli
gat yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar uyarınca duruşmanın bırakıldığı 15/5/1984 Salı günü saat 10.30 da 
Mahkememizde bizzat veya bir vekille temsil olunmanız aksi takdirde ilanen gıyap 
çıkarılacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen duy-
rulur. 5213 
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Karşıyaka 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E . No. : 1963/242 
K. No. : 1983/618 
Karar tarüü : 3/11/1983 
Suç : Zina 
Suç tarihi : 22/4/1983 tarihinden evvel 
Sanık : Mehmet Alevci, Mehmet ve Şehri'den olma, 1954 doğumlu Aydın, Mer

kez Yılmazlar Köyü nüfusuna kayıtlı olup, aynı köyde ikamet eder. 
Tatbik olunan yasa maddesi : T.C.K. nun 441. ve 647 sayılı Kanunun 6. maddesi. 
Hüküm edilen ceza : 6 ay hapis cezası 
Sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan kanun maddeleri verilen ceza ile tarih ve numarası yukarıda 

gösterilen gıyabi karar sanığa tebliğ edilememiş ve adresi de tesfoit edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Yas asıma 29. maddesi gereğince Resmi Gazete İle ilanen tebliğine 
aym yasanın 31. maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra muhatabına 
tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 4985 

E. No : 1983/421 
K . No : 1933/658 
ıKanar tarihi : 22/12/1983 
Sanık : Mustafa Kaba, Mehmetali ve Şerifeden olma 1953 d.lu Antalya Korkut

eli - aşağıpınar mah. H : 23 de Nüfusa kayıtlı olup, İzmir üçkuyular 2 Sokak No : 28/A 
da ikamet eder. 

Suç : Dolandırıcılık 
Tatbik Olunan Yasa Maddesi: TCK. nun 503, 522, 647 sayılı kanunun 8. maddesi 
Hüküm Edilen Ceza : 4 ay hapis 6.000 lira ağır para cezası. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında yapılan duruşma sonunda : 
Eylemine uyan Kanun Maddesi verilen ceza ile tarih ve numarası yukarıda gös

terilen gıyabi karar sanığa tebliğ edilememiş ve adreside tesbit edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, aynı 
yasamn 31. maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten 15 gün sonra muhataba tebUğ 
edilmiş sayılacağına karar verildi. 4985/2 

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No. : 1978/291 
K. No -. 1983/149 
Sahte evrak düzenlemek ve tahrif etmek suçundan sanık İzmir İli Ballıkuyu 

mahallesi nüfusunda kayıtlı İzmir 5309 sokak No: 10'da Reşit oğlu, Fatma'dan olma, 
1938 D. lu, Mehmet Şahin hakkında icra kılınan muhakemesi sonunda: 

Sanığın sahte olduğunu bildiği resmi evrakı kullandığı anlaşıldığından 
T. C. K.'nun 346. maddesi delaleti ile T. C. K.'nun 342/1, 80, 59. maddeleri uyarınca 
neticeten Bir sene Oıt ı i r ay ağır hapis cezasına dair 30/12/1983 gün ve 1978/291 
Esas, 1983/149 Karar sayılı esbabı mucibeli kararın sanığa tebliğ edilemediği gibi 
sanığın adresinin tespitide mümkün olamamış ve böylece meskenleri meçhul kal
mış bulunmakla 7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğin
ce hüküm hülasasının Resmi Gazete ile ilânına ve ayrıca Ankara Adliyesi Di
vanhanesine asılmasına, son ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilan olunur. 5221 



Eskişehir, Afyon tileri Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi K d . Hâkünliğinden: 

E. N o : 1 »63/37 
K . N o : İMtVl 
S u ç : TDKP/HaUun Kurtuluşu ve Genç Koministler Birliğine Üye Olmak -

Sevk ve İdare Etmek, 8138 Sayılı Kanuna Muhalefet. 

Eyüp kızı, Lamandan 1968de doğma, Ağrı i l i D i y a d i n ilçesi Göl Mah. Nuf. 
kayıttı Eskişehir Akarbaşı Mah. Kültür Sok. N o : 5 de oturur, A n a d o l u Üniversi
tesi Tıp Fakültesi Hemşire Yardımcısı, N e s r i n Sözüak yasadışı T D K P / H a l k m Kur
tuluşu, Genç Koministler Birliği örgütüne üye olmak suçundan açılan kamu dava
sı sonunda mahkememizin 6 Ocak 1984 gün ve 1983/37 Esas, 1984/1 sayılı Kararla 
delil yetersizliği sebebiyle Beraat ine k a r a r verildiği, sanığa bu k a r a r bütün ara
malara rağmen tebliğ edilemediğinden ilanen neşir yoluyla kararın tebliğine gi
dildiğinden 7201 saydı Kanunun 26. ve müteakip hükümleri gereğince iiânen teb
liği yerine kaim olmak »zere ilan olunur. 5484 / ı- i 

m 
İskenderun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

Davacı İskenderun Belediye Başkanlığı tarafından Davalı A n t u v a n Esat oğlu 
Yusuf hakkında açılan İstimlak sebebiyle Tesbit ve Tescil davası nedeniyle İsken
derun 3. mıntıkada 297. Parsel takınmazın. Belediye adına tescil istemi nedeniyle 
Mahkememizde yapılan açık duruşma samında : 

İskenderun 3. mıntıkada 297. Parsel n o l u taşınmazın A n t u a n Esat oğlu Yu
suf adına kayıtlıyken Belediye adına Tesciline (2942 Sayılı yasanın 16 maddesi u y a 

rınca) Mahkememizin 14/3/1984 tarih ve 1984/110, E. 1984/lıı. K. sayılı kararı ile 
karar verilmiştir. 

Adresi saptanamayan davalının İlanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün İçin
de temyiz yoluna başvurmadıkları takdirde kararın kesmleştir ileceği i lan olunur. 

5461 / 1-1 

Torbalı Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/234 
Davacı Mattye Hazinesi tarafından davalılar Selime Dirlik vs. aleyhlerine 

açılan Tapu iptali ve KcrittisS davasının yapılmakta olun muhakemesinde : 
Davalı Ayşe Dirük'e İzmir, Karabaglar Fındık lıpınar Atilla Mahallesi No: 

8 adresine tebligat yapılmamağı, bflahare zabıta marifetiyle yapılan araştırmada da 
sarih adresi tesbit edilemediğinden ilanen tebligat yapı lmasına karar verilmiş Ol
makla yukarıda adı gecen davalımn duruşmanın yapılacağı 13/4/1984 günü saat 
9'da Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilan olunur. 5407 / ı- l 

Altındağ l . AftJtya » t t e k Hakimliğinden -. 

l t t t /47 
Davacı Rıfat afoc ttnttmStm Saniye Koç aleyhine açılan Boşanma davasının 

yapılan ctenıaraMirırtal: 
Davalının adresi Meçhul olduğundan kendisine d a v a dilekçesi ve duruşma 

günü ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan Adı geçen davalının duruşma gü

nü olan 26/4/1984 günü saat 9.30'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya 
kendisine bir vekille temsil frttirme&i aksi halde hakkındaki duruşmanın gıyap ka
rar ı hükümleri uygulanacağı tebligat yerine k a i m olmak üzere Davalı Saniye 
Koça ilanen tebliğ olunur. 5415/ l - ı 
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Alacanı Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1983/446 
Davacı Alaçam ilçesi yenicemi mahallesinden Murat kızı Huriye Alkan ta

rafından davalılar aynı yerden Sıdıka Balta, Selver Balta, Zekeriya Balta, Selima 
Balta, Sejver Çağatay, Naile Balta, Mümin Balta, Ayşe Balta, Hayriye Balta, Sul
taniye Salta, Fahri Balta ve A l i Balta aleyhine açılan Karşıyaka Mahallesi 10 ada 
13 parsel sayılı taşınmaz ile yine aynı yer 20 ada 22 sayılı parselin tesbitinin düzel
tilmesi davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında adı geçenlere 
duruşma günü 3/4/1984 olarak Resmi Gazete ile yapıldığı halde belirlenen günde 
duruşmaya gelmediklerinden bu kez mahkememizce adlarına gıyap karar ı çıka
rılmasına karar verilmiş olmakla: 

Adı geçen davahların 24/4/1984 tarihli Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1983/446 sayılı dava dosyasının duruşmasına gelmedikleri takdirde veya kendilerini 
bir vekille temsil ettirmemeleri halinde davanın gıyaplarında yürütüleceği Gıyap 
Yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 5404 / l - l 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
S. S. K . Genel Müdürlüğünden: -

Kurumumuz ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı yazılı Sünger yatakların İhalesi 
26/4/1984 tarihine rastlayan Pe-şembe günü kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Bu işe alt ihale dosyası Mlthatpaışa Cad. No. 7 deki S. S. K . Genel Müdürlüğü 
2 Nolu Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını fhale günü saat 15.00 e kadar 2 Noiu Satınalma 
Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu saatte bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü 
olarak postalamaları lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Kurum İhaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine vermekte serbesttir. 

C İ N S İ M İ K T A R I 

Büyük boy sünger yatak (90x190 cm) 1500 Ad. 
Çocuk İçin sünger yatak (70x140 cm) 150 Ad. 
Bebek için sünger yatak (40.5x73.5 cm) 150 Ad. 
fidye katlanır sünger yatak (90x190 om) 50 Ad. 
tlçe katlanır sünger yatak (90x190 cm) 50 Ad. 
Şezlong için sünger yatak (60x195 cm) 50 Ad. 

4865 / 3-2 

T. G Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu 
Başkanlığından : 

— 1 Adet Ultrasonik metodla çalışan hata arama tezgahı, 
— 1 Adet Ultrasonik metodla çalışan kalınlık ölçme cihazı, 
— 1 Adet DC potansiyel prob metodu ile çalışan çatlak derinliği ölçme cihazı, 
— 1 Adet 70x100 cm. eb'adlı froma kırma ve katlama makinesi, 
— 1 Adet 71x102 cm. eb'adlı tek renkli ofset baskı makinası satır alınacaktır. 
1 — Yukarıda ismi ve miktarı yazılı 5 kalem malzeme yurd dışından kapalı 

zarf yöntemi ile satınalınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlükte Merkez veznemiz

den Veya İstanbul'da Sirkeci veznemizden 4.000,— TL. bedelle satışa çıkarılmıştır. 
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3 — Teklif mektupları tun en geç 28 Mayıs 1984 Pazartesi günü saat 15.00'e 
kadar TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesinde toplanacak olan Komisyonumu
za gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması şarttır. 

4 — Bu iş için geçici teminat istenilmemektedir. 
5 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — 5 kalem malzemenin tamamına teklif verilmesi mecburiyeti yoktur. 
7 — TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından eksiltme konıiiu işi ihale 

edip etmemekte veya kısmen etmekte ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbest
tir. 5i5a / 2-2 

B a ş b a k a n l ı k B a s ı m e v i D ö n e r Sermaye i ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n . 

1 — İ ş l e t m e m i z i n ihtiyAcı i ç in a ş a ğ ı d a cins ve m i k t a ı l a r ı y a z ı l ı 3 Kaleni 1. H a 
mur 50 gr. 59x84 e b n d ı n d a k i otokopi k â ğ ı t l a n ile 1 adet kademeli klişe İndirme ma-
kinası kapalı zarf eksiltme u s u l ü ile s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . 

a) Cinsi : 
1. Hamur 50 gr. 59x84 ebadında, kendinden kopya veren 
Miktarı : 375 top 500 Kik 
Geçici teminat tutarı : 158.557 T L . 
Muhammen bedeli . 5.285.250 T L . 

b) Cinsi : 
1. Hamur 50 gr. 59x84 ebadında kopya alan, kopya veren 
Miktarı : 375 top 500 lük 
Geçici teminat tutarı : 194.0C2 T L . 
Muhammen bedeli 6.468.750 TL. 

c) Cinsi : 
1. Hamur 50 gr. 59x84 ebadında, kopya alan 
Miktarı : 375 top 500 lük 
Geçici teminat tutarı 137.328 T L . 
Muhammen bedeli 4.577.625 T L . 

d) Cinsi : 
Kademeli klişe indirme makinası 
Miktarı . 1 adet 
Geçici teminat tutan : 255.000 T L . 
Muhammen bedeli : 8.500.000 T L . 

2 — İhale Günü : 
a) Otokopi kâğıt ihalesi : 30/4/1984 günü saat 15.00 de 
b) Klişe indirme makinası İhalesi : 30/4/1984 günü saat 16.00 da işletme 

Müdürlüğünden yapılacaktır. 
3 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 — İhaleye İştirak etmek isteyenler teklif mektuplarını ihale günü saat : 14.30'a 

kadar işletme Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 
5 — Şartnameler İşletme Müdürlüğünden 500 T L . karşılığında temin edilebilinir. 
6 — isteklilerin ticaret odası belgesi, imza sirküleri İle başkaları adına ihale

ye katılacaklarında yetki belgelerini teklif mektupları ile birlikte vermeleri ve teb
ligat için adres göstermek şarttır. 

7 — işletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

İlân olunur. 
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Ege Linyitleri isletmesi Müessesesi Müdürlüğünden r 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme; 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihale-

ı !n en son teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

İ h a l e Şart. Be. 
Tarihi Saati Lira Malzemenin cinsi Dosya No. Miktarı 

- Dodge. 600 Arac'a otobüs 
karesörü imalatı 90146-EL1S/84-89 2 Ad. 
Elektronik devre' Malze. 817-EL1S/84-79 1878 Ad. 
Havalı gres pompası 20347-EL1S/84-90 3 Ad. 
Sürtünmeli demir maden 

1/5/1984 
2/5/1984 
3/5/1984 

15.00 
15.00 
15.00 

500 
200 
200 

sarma direği ve çelik 
Yed. imali 

5 - Tek sıra ve çift sıra çift 
burçlu mafsallı zincir 

6 - Muhtelif catarpillar iş 
Mak. Yed. 

7 - Madenci kazması 
8 - Oto ve iş Mak. lastikleri 

817-EL1S/84-92 2300 Ad. 4/5/1984 15.00 1.500 

18-EL1S/84-91 1078 Metre 7/5/1984 15.00 200 

875-EL1S/84-93 17 Kal . 8/5/1984 15.00 200 
31-EL1S/84-82 1 Kal . 9/5/1984 15.00 200 
42-ELİS/84-73 4 Kal . 10/5/1984 15.00 200 

2 — Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresi ile İhale konusu yazılarak en-
geç saat (15.00) e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat (15.30)'da Müessesemiz 
Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

4 — Konu ile ilgili şartnameler; 
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığından, 
b) istanbul'da TKİ Satmalına Müdürlüğünden (Odakule Işham ka t : 12 Bey

oğlu) 
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Erzene Mahallesi 78. Sok. 

No : Bornova) Dilekçe ve (bedel) karşılığında temin edilebilir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 5500 / 2-1 

Sınırlı Sorumlu Erzurum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığın
dan : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi desteği ile Kooperatimizin sorumluluğu 
altında yapılacak olan 168 işyerinden müteşekkil Küçük Sanayi Sitesi inşaatı Ba
yındırlık Bakanlığı birim fiatları ve 8/2574 sayılı kararnameye tabi olmak kaydiyle 
ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale 26/4/1984 günü saat 15.00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ya
pılacaktır. 

2 — Söz konusu işin 1984 yılı birim fiatlanna göre birinci keşif bedeli 
421.328.954.— TL. sı olup, limit içi geçici teminatı 12.640.000.— TL. dir. 

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasını Kooperatifimizin 
Küçük sanayi sitesindeki idare binasından 50.000.— TL. si makbuz karşılığında te
min edebilirler. 
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4 — Yeterlik belgesi alabilmek için iştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen 
şartların yanı sıra enaz işin keşif bedeli kadar (8) grubu müteahhitlik karnesinin 
aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmesi gerekmektedir. 

5 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosya
larını, içindeki evrakları belirten dizi pusulasmıda ihtiva edecek şekilde en geç 
16/4/1984 günü saat 18.00'e kadar Kooperatif Başkanlığına Firmayı temsile yetkili 
şahısça, imzalı, pullu dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgeleri 23/4/1984 gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız 
tarafından verilecektir. 

7 — İhaleye katılacak iştirakçilerin eksiltme şartnamesinde mevcut açıkla
maya göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 26/4/1984 günü saat 14.00'e kadar 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının A Blok 2. Kat 211 nolu odasında toplanacak ihale 
komisyonu Başkanlığına teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

8 — Kooperatifimiz ihale kanununa tabi olmadığından komisyon yeterlik 
belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya diledi
ğine vermekte serbesttir. 

9 — Postadaki vaki gecikmeler ve Telgrafla yapılan başvurular kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilan olunur. 
NOT : Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ile ilgili olarak Sanayi #e Ticaret 

Bakanlığına hiçbir başvuruda bulunulmuyacaktır. 5323 / 2-2 
m 

Seben Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muham. 
satış % 7,5 

Yol Parti Miktarı bedeli Tem. 
Depo. adı durumu Cins ve nev'l adedi Adet Mî DM3 TL. T L . 

Taşlıyayla Stabilize 2.S.N.B. Gök. T. 1 47 14.294 21.900 23.500 
» 2.S.N.B. Çam T. 7 413 147.696 21.900 263.500 
» 3.S.N.B. Çam T. 40 7151 1739.210 15.500 2.055.200 

3.S.K.B.Çam T. 4 882 142.840 11.900 127.500 
> » 2.S. Kal. Kt. Ç. D. 5 1924 212.487 9.000 143.400 

2. S. Kal. Kt. 
Gök. Mad. Dir. 2 485 56.759 9.000 38.300 

YEKÛN 59 10902 2313.286 2.651.400 

1 — İşletmemizin Taşlıyayla bölgesinin Taşlıyayla depomuzda yukarıda cins 
ve miktarı yazılı (59) parti halinde Orman ürünleri % 50 ile % 24 vade faizi peşin 
% 50 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığı 1 - nolu şartnameler gere
ği açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 25/4/1984 tarihine rastlayan (Çarşamba) günü saat 14.00 
de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Alıcıların satışa katılabilmeleri ihale şartlarına haiz olmaları, şartname
de belirtilen belgeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte İşletmemizde hazır buran-
malan ve engeç ihale günü saat 12.00 ye kadar geçici teminatlarını İşletmemiz vez
nesine yatırmaları, 

4 — Satışla ilgili ilân, şartname ve satıg öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğümüz Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü ve Çevre Orman İşletme Müdür
lüklerinde gttrülebtlir. Satışa İştirak etmek isteyenlerin teminat makbuzları ile bir
likte komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 5497 / 3-1 



Tartm Onman ve Köyislert Bakanlığı T O P R A K S U Genel Müdürlüğü T O P R A K S U X D T . Bölge Müdürlüğü Bitlis Ekip Bagmühen-
dediğinden: 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, İhale tarihi, saati yazılı İsler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı 
teklif usulüyle T O P R A K S U Bitlis Ekip Başmühendisliği idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif Bedeli Geçici Tem. Belge için r >n 
S. No. İşin Yeri Konusu TL. T L . müracaat tarihi İhale günü ve saati 

i Bitlis-Merkez-Güroymak. Rez. Mah. Sulama Tesisi 34.196.193,-- 725.886, - 19/4/1984 Perşembe 24/4/1984 Salı 9.30 
2 Bitlis-Merkez-Üçkardeş » 12.062.235 — 361.867 — 24/4/1984 Sah 11.00 
3 Bitlüî-Tatvan-Paşaalmah, Tokaçlı 9.134.905,— 274.047 — 24/4/1984 Sah 14.30 
4 BltlLs-Mutki Yk. Koyunlu > » 9.076.796,71 272.304,— 24/4/1984 Salı 16.00 
5 Bitlis-Merkez-Yolyazı 8.821.956,82 264.659,— » 25/4/1984 Çarş. 9.30 
6 Bltlis-Hızan-A .Y. Kılavuz » 8.004.299,45 240.129,— » 25/4/1984 Çarş. 11.00 
7 Biıtlls-Merkez-Sütderesi 6.803.282,54 204.098,— 25/4/1984 Çars. 14.30 

8 Bitlis-Mutki-Erler » 6.038.524,— 181.156,— 25/4/1984 Çarş. 16.00 

9 ıBltüanMutki-tkizler 5.285.565,— 158.567,— 26/4/1984 Perş. 9.30 

10 Bitlis-Tatvan-KoyJuca » 4.848.650,37 145.460,— 26/4/1984 Pere. 11.00 
11 Bitlis-Mutki-Uren » 4.814.668,85 144.440r- » 26/4/1984 Perş. 14.30 
12 Bltlis-Tatvan-Kırkbulak » * 4.763.01«,— 142.890,— » 28/4/1984 Perş. 16.00 

13 HtMs-Mutki-AyAsmlr » 4 588.501 — 136.905.— » > 27/4/1984 Cuma 9.30 

14 BWİs-Tatww-a%WU><RA > > f.7&A48«,— 82,645/— > » 27/4/1984 Cuma 11.00 

1—1 Notu Uf lojs ca a* i«ln kerjlf ferda* kadar C grubu nıO teatahltMfc karnesi asıllarım, Sıra No : 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
12, 13, 14. solu işlenir müteahhit tik karnesi vammıyacak olup. >*n a* keşif bedeli kadar bernr-cri iş bitirdiklerini (fftjrterlr belge. 

S — Yapı artgart bUdlrlsl lörasfc 1). 
T ) Mtatarl&n ve âselUkterl Huda İstan dosyasında belirtilen anamaklna ve ekipmanın sahihi olduğunu ve amortisman mnddetle-

tfen dokJurnvıuTue; O T T U K T A R U I A dair Noter taattlcrl envanter ve demirbaş defteri İle Maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edümlş, son yıl 
hthUtçosuBuıı asılları veya Noterden Umdlkll suretlerini, 1984 yılı içinde satın alınmış olan maklna ve ekipmana sahip olduklarını be
lirten faturalara (Proforma fatura ksjbul edilmez) birlikte bunların kayıt edildikleri yevmiye defteri ve defteri kebirin asılları veya 
Noterden tasdfkU suretlerini, istekli şirket k« maklna ve ekipmanın şirket adına kayıtlı okluğunu gösterir belgeleri. 

b) Miktarları ve özellikleri eksiltme dosyasında belirtilen yardımcı makine ve ekipmana ait işin adına düzenlenmiş Noter tas
dikli kira mukav.ple.4i İle makine ve ekipmanların kiraya verene ait olduğuna dair traktör, kamyonlar İçin trafik ruhsatnamesinin aslı 
veya noterden tasdikli suretlerini, diğer makine ve ekipmanlar İçin fatura aslı veya Noterden tasdikli suretlerini veya kanıtlayıcı bel-
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Kelerini (Proforma fatura kaıbul edilmez). (2a, Zb'de beyan edilen makine ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri açık 
ve kesin olarak belirtilecektir.) 

Her türlü belge fotokopilerinin Noter tasdikli olması «arttır. 
3 — Bankalardan işin adına keşif bedelinin en az % 10'u oranında alınmış banka kredisi mektuplarının ekU olduğu mali dunun 

ttkttrgeslm (örnek 2/A, 2/B) 
4 — İsteklinin eksiltme şartnamesinde belirtilen işlerde {alıştıracağı teknik personele ait işin adına düzenlenmiş teknik personel 

bildirgesi (Örnek 3), (Kanıt layıcı belgeler ekil olarak). 
5 — İsteklinin son İki yılda bitirdiği ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak işlerin kanıtlayıa 

belgeleri Ue açıklayan taahhüt 'bildirisini (Örnek : 4). 
6 — isteklilerin İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair İdareden alınacak örneğe göre düzenlenmiş işyeri görme belgesini, 
7 — Kanuni İkametgah belgesini ekllyerek her iş Kin ayn ayrı yeterlik belgelerini almaları şarttır. 
Yukarıda 2, 3, 4, 5, 6 numarada belirtilen belgelerin yürür Kik t e olan yapı, tesis ve onarım İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğine 

göre hazırlanması ve bizzat istekli tarafından İmzalanması şarttır. 
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubunu 1984 yüı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, İsteki) bir ortaklık olduğu takdirde bu 
belgelere İlaveten şirketin imza sirkülerini ve ortaıklıgın İlk İlan ta rlhinden sonra alınmıa hali, faaliyet belgelerini, 2886 sayılı Tasa ge-
reginoe usulüne uygun olarak hazırlayacakları tekti/ mektuplarını engeç İhale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri lazımdır. 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel teetoltinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar katoul edilmez. 
Duyurulur. 5256 /1-1 

Karaydllarc Genel Müdürtügtt 2. Bölge Müdürlüğünden : 
İZMİR 

S. No. t ş I n A d ı 

1 GUzelbalhoe - Seferihisar, OümüldUr - Kuşadası (Kuşadası 
geçişi) Yolu Toprak tesviye, sanat yapıları ve alttemel 
malzemesi temini ve nakli işi (Km. : Takriben 0 + 000 -
6 + 220), 9 + 791—13 + 371) arası 

2 Çiğli - Cumaovası (İzmir Kent geçişi) Yolu geçişi şantiye 
binaları çevresi aydınlatma işi. 

3 Cumaovası - Havaalanı varyantı yolu Toprak - Tesviye 
alttemel malzemesi temini ve nakli işi Km. Takriben 
(13 + 200 - 20 + 000) arası. 

Keşif BedeU Geçici Teminat Son Müra- ihalenin 
Ura Kr. Ura Kr. caat Tarihi Tarihi ve Saati 

125.067.850.— 3.752.036.— 17/4/1984 24/4/1984 11.00 

2.736.402.- 82.092,— 18/4/1984 24/4/1984 12.00 

150.000.000,— 4J00.000.— 17/4/1984 24/4/1984 14.30 
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S. No. İ s i n A d ı 
Kesif Bedeli Geçici Teminat Son Müra- ihalenin 

Lira Kr. Li ra Kr . caat Tarihi Tarihi ve Saati 

10 

11 

Güzelbahçe - Seferihisar, GUmüldur - Kuşadası (Seferihi
sar - Kesre) Yolu Toprak tesviye, alttemel malzemesi te
mini ve nakil işi. Km. Takriben (21+300 - 24+000) 
(29+950-36 + 250) arası. 62.502.285,— 1.875.069,— 
Dalyan - Iztuzu yolu alttemel malzemesi temini ve nakli 
işi. Km. Takriben (4+000- 12 + 000) arası. 15.812.929,— 474.388,--
Bodrum yat limanı yolu toprafk tesviye, sanat yapıları ve 
alttemel malzemesi temini ve nakli işi. 9.451.715,— 283.552,— 
Marmaris - Aksaz yolu toprak - tesviye, sanat yapıları ve 
alttemel malzemesi temim ve nakli işi. Km. Takriben 
(4 + 000 - 12+000) arası. 133.452.922,— 4.003.588,— 
(Bodrum - Torba) Ayr. Yalıkavak - Ortakent Yolu top
rak - tesviye ve alttemel malzemesi temini ve nakili işi. 
Km. Takriben (0 + 000 - 10 + 260), (13 + 500 - 20 + 000) arası. 122.619.070,— 3.678.572,— 
Denizli - Kaklak Yolu toprak tevslye, alttemel ve temel 
malzemesi temini ve nakli işi. Km. Takriben (0 + 000 -
32 + 400) arası. 59.624.365— 1.788.731,— 

(Acıpayam - Tefenni) Ayr. Kelekçi yolu Km. 9 + 391'dekl 
HaMt köprüsü tahkimatı yapımı. 13.366.625,31 400.999,— 

(Aydın - Çine) Ayr. Koçarlı yolu Km. 0+100'deki Çakır-
foeyli köprüsü tahkimat işi. 5.552.195,32 166.566,— 

17/4/1984 24/4/1984 16.00 

18/4/1984 26/4/1984 11.00 

18/4/1984 26/4/1984 12.00 

18/4/1984 26/4/1984 14.30 

18/4/1984 26/4/1984 16.00 

19/4/1984 30/4/1984 11.00 

19/4/1984 30/4/1984 14.30 

... _ 19/4/1984 30/4/1984 16.30 
1 — Yukarıda yeri ve mahiyeti belirtilen İşler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun Sl.'b. maddesi ve geçici 2. maddesi esasla

rına uygun olarak emanet usulü ile taşeron eliyle yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. (Teklifler «Kapalı zarf usulüne göre hazırla
nacaktır.») 

2 — Teklifler; Bu işlerin karşılarında yazılı gün ve saatlerde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde çalışma günleri 
incelenebilir. Yeterlik Belgesi almak için : İsteklilerin söz konusu işlerin karşılarında yazılı son müracaat tarihinde mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek bu dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Başvu
rularda Bölge Genel evrak kayıt tarihi esas alınacaktır. 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış 1, 3, 7, 8, 10, U nolu işler için (B) grubu 2, 4, 5, 6, 9 nolu 
ister için (C) grubundan e naz bu işlerin keşif bedeli kadar «Müteahhit karnesinin asJı veya noterden tastikll Örneği veya yeterlik bel
gesi Komisyon Başkanınca (Başkan bulunmadığı zamanlarda üyelerden herhangi bilişince) onaylanmış örneği veya resmi kuruluşlar-
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ca tasdik edilmiş bu İşlerin keşif bedelinin enaz yarısı kadar uç yıl içerisinde benzeri tek İş yapmış okluklarına dair iş bitirme behrele
rinin aslı veya noterden tastikli örneği». 

b) Yapı araçları bildirisi; Bildiride gösterilen ana inşaat makinelerinin Müteahhit veya Taşeronların kendisine, 1984 yılı noter 
tastikl ile taahhüd edilen kiralık veya ortaklık gibi, yardımcı araç ların İse taahhüd edene ait olduğunu gösteren fatura, ruhsat, demir
baş amortisman defteri gibi belgelerin asılları veya 1984 yılı noter tastikli suretleri. 

c) MaU durum bildirisi : Serbest mevduat ile kullanılmamış nakit krediler toplam işin keşif bedelinin % 10'nundan az olmayan 
ve ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu. 

d) Taahhüd bildirisi: Son Uç yılda bitirilmiş ve dilekçenin verinş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan 
İşler. 

e) Teknik peraese. hndlrlsi. 
t \ leyert « t a n e belgesi: 1. 2, 3. 4 nolu işler için Tsşhtar iada Yol Yapım 2 Şantiye Şefliğinden, S Nolu İş için Muğla Şantiye Şef-

Bgtaâett, 4 ve 8 aobı «§>» için Bodrum ŞajrtJtmsLndf'n, 7 nota İş «cfn Ksmarts Kontrol Şe/UflniM. 9 nolu iş İçin Denizli Koalrolruğun-
dan, 1« Utta ta tefe Beslatt ŞııbertBden. t l «rrtu m <4tn A y d a İzbesinden atanaeak ve BOlfet MMBsiagttnce onaylanacaktır. 

fer*** »JMtteri: ttteM&ette tftretk tak Mel tVımm ItsJnde şahıs lana strkalerL Şrrtaet olman halinde Şirket airtcBlerl (Netar 
taetttll> 

B> «JMMtt̂ Brea vekalt tna»*. 
i) Yaşa •mş*«n l mail durum, tajtfdriba «e tfdaak peı*Kwel bUdlrBeri, muteaMut veya tsjşaronun bizsat kendisi tarafından tm-

zadaMiesJrfcr. Bu htUbOtr ve verinüetea t a m eduaUş oluna kabul edilmez. 
5 — M e y e Ot>ebflnwk tem : 
İstekliler kapan sarf teindeki tekttf mektubuna ayrıca bir zarf İçine yerleştireceklerdir. Dış zarfta bulunması gereken diğer belge

ler şunlardır; 
a) Ytrteıiüt helKt*l. 
b) imza sirküleri veya şirket sirküleri (Aslı vcy.ı notcrlıkc," onaylanmış örneği) 
c) 1984 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (Aslı veya noterlikçe onaylanmış örneği) 
d) Geçici teminat mektubu veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu olarak veriliyorsa bu mektup süresiz ve Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı (1) sıra nolu Devlet ihaleleri genelgesine uygun) olacaktır. 
e) İstekliler bu işe İlişkin teklif mektuplarını idareden özel taşaron teklif ve taahhüd mektubunu kullanarak düzenleyip ve 

50,— T L . lık pul yapıştırıp imzalayarak kapalı bir zarfa yerleştireceklerdir. 
f) 2. Zarf (Dış zarf) içine yukarıda istenen belgeler İstekli tarafından konulup, mühürlendikten sonra üzerine hangi işe alt ol

duğu yazılacak ve eksiltme saatinden 1 saat önce Emanet İnşaat Komisyon Başkanına verilecektir. 
6 — 1984 yılı noter tastikli olmayan fotokopi belgeler, telgraf ile başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7 — Tüm taahhütriameler işin adına ve Han tarihinden sonra alınmış olacaktır. Genel Taahhütnameler geçersizdir. 
8 — Emanet İnşaat Komisyonuna verilen teklif zarfı geri alınmaz, 5195 /1-1 
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Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünden 

Diyarbakır îl Millî Eğitim Disiplin Kurulunca b57 Sayılı Kanunun 130. maddesi gereğince hakkında çeşitli suçlardan savunma 
yazısı tanzim edilen ancak adreslerinin tesbitı yapı lmadığından kendilerine tebliği m ü m k ü n olmayan şahısların isimleri ile soruş
turma dosyasının görüşüleceği kurul ve suçları aşağıda gösteri lmiştir . 

İşbu ilan 7201 sayılı tebligat kanunu gereğince tebliğ h ü k m ü n d e olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün iç-nrte savunmalarını 
Diyarbakır Milli Egıtım Disiplin Kurulu Başkanlığına göndermeleri . Bu Süre içinde gönderilmediği takdirde g ıyap lannda karar veri
leceği ilanen tebliğ olunur. 

İddia Edilen Kmu Dosyanın goruşuiycegi kurul S. No. Adı ve Soyadı 

1 Nazmi TAHİNCİOĞLU 
2 Bülent KARAKOÇ 
3 Talat YILDIRIM 
4 Mahir DİNÇER 
5 Abdulkadir ALBAYRAK 
b Harinüsa EROL 
7 Emine ERDEMÎR 
8 Naim CANI ÜRK 
0 Gülay ERTEN 

10 Neriman ERALP 
11 Şaduman TANTEKİN 
12 Halime SÖNMEZLER 
13 Aydın AYDİN 
14 Arif PINAR 
15 Mahmut DEMİR 
16 Emir OSMAN ÇELTİK 
17 Erdoğan TÜFEKÇİ 

18 Nurettin ALT UNCU 

19 Suzan KAPİ A N 
20 Nurettin ALDEMtR 

21 Burhan TEKİN 

1969 Tarihinde Yapılan Boykota Katılmak. II Millî Eğt. Dıs Kurulu 

Göreve gitmeyen Öğretmenleri idareye bildirmevnek. 
9/5/1979 ile 25/4/1980 tarihleri arasında göreve gitmemek 
Hizmet içinde ve Dışında resmi sıfatlarının gerk. itibar 
ve güven duy. sarsacak nitelikte bulunmak. 
Eğitim - ö ğ r e t i m i ve Dis. Zedelemek 
17-21-25-28-30/9/1981 tarihlerinde 5 gun göreve gitmemek. 
Okulda ikilik yaratmak ve çeşitli olayların o l m a s ı n a se
bep olmak. 
26/1/1981 ile 30/1/1981 tarihleri arasında göreve gitme 
mek. 

—
 87 

_ 



S. No. Adı ve Soyadı tddia Edilen Konu Dosyanın görüşüleceği kurul 

22 Mustafa K A R A K A R T A L 

23 Hüseyin BULUT 

24 Emine S ARIT AŞ 

25 Zülfikar ANIK 

11/10/1982 tarihinden 20/10/1982 tarihine kadar göreve 
gitmemek. 
29/4/1981 tarihinden 5/5/1981 tarihine kadar göreve gitme
mek. 
Bazı öğrc . sımf geçme ve devamsızlık işlemlerinde ge
rekli titizliği göstermediği, Demirbaşın kaybolmasına 

sebep olduğu. 
öğ . Ahmet Güney'in imzasını taklit ettiği Okulda arka
daşlarıyla kavga ettiği. Fena Muamelede bulunduğu 

5479/ 1-1 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığı Yol - Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğü Y S E 5. Bölge Müdürlüğünden 

A — İhaleye Konulan 
Köprülerin Adı 

Keşif Bed. Banka Ref. G. Tem. 
TL. T L TL. 

Eksiltmenin tarihi, 
günü ve saati 

Son müracaatın tarihi, 
günü ve saati 

1 - Ankara - Nallıhan - Islamalan 
Köprüsü İkmal İnşaatı 

2 - Ankara - Nallıhan - Karaköy 
Köprüsü (Tahkimat) 

3 - Ankara - Nallıhan - Karahlsar 
Köprüsü (Tahkimatı.) 

4 - Ankara - Kızılcahamam - Ça
vuşlar Köprüsü (Tahkimatı) 

5 - Ankara - Kızılcahamam - Aş . 
Canlı Köprüsü (Taflıkimat) 

6 - Bolu - Mengen - Ağalar Köprü 
İkmal İnşaatı. 

7 - Bolu - Seben - Çatak Köprüsü 
(Tahkimat) 

8 - Bolu - Düzce - Mengencik Köp
rüsü (Tahkimat) 

3.000.000 225.000 

2.500.000 187.500 

3.000.000 225.000 

2.850.000 213.750 

5.000.000 375.000 

6.000.000 450.000 

3.500.000 262.500 

3.500.000 262.500 

90.000 24/4/1984 Salı 

75.000 24/4/1984 Salı 

90.000 26/4/1984 Perş. 11.00 24/4/1984 Salı 

85.500 26/4/1984 Perş. 15.00 24/4/1984 Salı 

11.0C 19/4/1984 Perşembe Me. Sa. Öon. 

15.00 19/4/1984 Perşembe Me. Sa. Son. 

Me. Sa, Son. 

Me. Sa. Son. 

150.000 27/4/1984 Cuma 11.00 25/4/1984 Çarşamba Me. Sa, Son. 

180.000 27/4/1984 Cuma 15.00 25/4/1984 Çarşamba Me. Sa, Son. 

105.000 2/5/1984 Çarş. 11.00 27/4/1984 Cuma Me. Sau Son. 

105.000 2/5/1984 Çarş. 15.00 27/4/1984 Cuma Me. Sa. Son. 
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B — Yukarıda yazılı köprü tahkimat inşaatlarının ihaleleri, hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Ankara - Eskişehir Dy. l l t 9 
Km. Lodumlu Mevkiindeki Y S E 5. Böjge Müdürlüğü Binasında İhale Komisyonu odasında 2886 sayıh Kanunun 81. ve Geçici 2. maddesi
ne göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

C — Eksiltme Dosyaları Y S E 5. Bölge Müdürlüğü ve köprünün yapılacağı Hin Y S E Müdürlükleri Köprü Şefliklerinde görülebilir. 
D — Eksiltmeye Girebilmek İçin : 
1 ) İsteklilerin 1981 yılına alt Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
2) Yukarıda yazılı her iş için hizalarında yazılı miktarda ve usulü dairesinde geçici teminat vermeleri, geçici teminat mektup 

olarak verildiği takdirde bu mektuplar müddetslz ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1/1/1984 tarihinde yürürlüğe giren Devlet İhaleleri 
(1. Sıra nolu) Genelgesinde uygun olmalıdır. (Limit dahili) 

Yeterlik Belgesi almış olmaları şarttır. 
Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 
E — Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin : 
1) İsteklilerin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. sıradaki işler için (C) 6. sıradaki iş için (B) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedelle

rini ihtiva eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış Müteahhitlik karnesi veya ihale edilecek işin 1. Ke
şif bedeli kadar köprü iş bitirme belgesi (Belgelerin aslı olacaktır ve iş bitirme belgesi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. sıradaki işler içindir.) 

2) Dilekçenin veriliş tarihinde, taşaronun ekinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisi. 
3) İsteklilerin şirket olmaları halinde noter tasdikli, şirket sirküleri, gerçek veya tek kişi olmaları halinde noter tasdikli şahıs 

imza sirkülerini. 
4) Yukarıda yazılı her köprü inşaatı için (Ayrı ayrı) müracaat dosyası düzenlenecektir. Birden fazla iş için müracaat edildiğin

de asıl evrakların hangi müracaat dosyasında olduğu belirtilecektir. 
5) Köprü işleri için sözleşmenin son sahifesinde belirtilen yapı araçları bildirdsindeki araçların Müteahhidin bu işler için ayı

racağı araçlar olması, araçların kendisine ait olduğunu gösteren belgelerini veya kiralıyacak şahıs ve firmadan alınmış taahhütname 
kiralayana ait olduğunu gösteren noter tasdikli belgeleri ile araçların' bulundukları yeri belirtir açık adresi belirtmeleri gerekmektedir. 
(Yapı araçlarının ihalesine iştirak ettiği iş için tahsis edildiğini tasdik eden belgelerinin eklenmesi.) 

6) İşba başlangıcı ile bitişi arasındaki süre içerisinde çalışma sırasını gösteren detaylı Rapor (Bütün yönleriyle) 
7) Yer görme 'belgesi (Bir dilekçe Be Y S E 5. Bölge Müdürlüğünden alınmış olması) 
8) Y S E 5. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden temin edecekleri örneklere uygun mali durum bildirisi - Çalışma Tasarısı - teçhi

zat bildirisi, İlk ilan tarihinden sonra alınmış banka referansı, teknik personel ve taahhüt bildirilerini yukarıda yazılı müracaat son 
günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile Y S E 5. Bölge Müdürlüğü Genel Evrakına vermeleri gereklidir. (Evrakların tümü pullu 
ve imzalı olacaktır.) 

9) Fotokopi ve suret olan bütün evraklar İhale yılı (Noter tasdikli) olacaktır. 
10) Banka referansında (Taahhüdü tazammum) ibaresi kullanılmayacaktır. 

F —• Yeterlik belgesi almak için telgraf ve telefonla müracaat kaibul edilmez. Posta vasıtası İle yapılacak müracaatlarda genel 
evrak kayıt tarihi esas alınır. Postada, olacak gecikmeler kabul edilmez. 

G — İlgililere ilan olunur. 5339 / 1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Topraksu DC. Bölge Müdürlüğü Erzurum Ekip Başmühendis 
liginden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğin
ce, kapalı teklif usulü ile Erzurum Topraksu Ekip Başmühendisliğinin, Çat Yolu Kavşağı - Rrzurub adresindki İdare binasında 
eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Keşif bedeli Geçici teminat Belge için İ h a l e 
S. No. İşin yeri ve konusu TL. TL. son mür. tarihi İhale tarihi saati 

1 — Erz. Pasinler - Ağ. Aşar - Emre - Buğdayh - Yağan 
III. Ks. Sağ. Sahil Sul. Tesisi 36.496.433 1.094.893 20/4/1984 25/4/1984 9.30 

2 — Erz. Pasinler - Ağ. Aşar - Emre - Buğdayh - Yağan 
III. Ks. Sol Sahil Sul.' Tes. 35.007.300 1.050.219 20/4/1984 25/4/1984 11.00 

3 — Erz. Pasinler - Merkez - Pusudere Köyü II. Ks. Arazi 
Tesviyesi 31.136.000 934.080 20/4/1984 25/4/1984 15.00 

4 — Erz. Pasinler - Merkez - Pusudere Köyü L Ks. Arazi 
Tesviyesi 30.580.000 917.400 20/4/1984 25/4A984 16.30 

5 — Erz. Pasinler - Tepecik - Sunak Y. A. S. Tesisi 30.101.022 903.031 20/4/1984 26/4/1984 9.30 
6 — Erz. Olur - Çayırlı - Fil izl i Sulama Tes. 29.997.944 899.939 20/4/1984 26/4/1984 11.00 
7 — Erz. Şenkaya - Karataş - Paşah Sağ Sah. St. 26.136.218 784.087 20/4/1984 26/4/1984 15.00 
8 — Erz. İspir - öztoprak - Değirmenli - Tekpmar Sul. Tes. 22.716.610 681.499 20/4/1984 26/4/1984 16.30 
9 — Erz. Hınıs - Karaçoban Sul. Tes. 18.262.864 547.886 20/4/1984 27/4/1984 9.30 

10 — Erz. Oltu - Tutmaç - Yarbaşı Sİ. Ts. 16.116.856 483.506 20/4/1984 27/4/1984 11.00 
11 — Erz. Oltu - Alatarla Sİ. Ts. 15.093.933 452.818 20/4/1984 27/4/1984 15.00 
12 — Erz. Oltu - Ayvalı Sul. Tes. 15.048.800 451.464 20/4/1984 27/4/1984 16.30 
13 — Erz. Oltu - Ballıca Sul. Tes. 13.427.016 402.811 20/4/1984 30/4/1984 9.30 
14 — Erz. Karayazı - K . pal Sul. Tes. 13.144.884 394.347 20/4/1984 30/4/1984 11.00 
15 — Erz. Karayazı - Yk. Söylemez Sul. Tes. 13.075.092 392.253 20/4/1984 30/4/1984 15.00 
16 — Erz. Pasinler - Yastıktepe Sul. Tes. 13.050.001 391.500 20/4/1984 30/4/1984 16.30 
17 — Erz. Merkez - Anlı bahçe Sul. Tes. (Tamamlama) 12.435.031 373.051 20/4/1984 1/5A984 9.30 
18 — Erz. Pasinler - Pekecik - Kıyıkonak Sul. Tes. 12.391.399 371.742 20/4/1984 1/5/1984 11.00 
19 — Erz. Pasinler - Pusudere - Y . A . S. Tes. 12.369.355 371.081 20/4/1984 1/5/1984 15.00 
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S. No. işin yeri ve konusu 
Keşif bedeli Geçici teminat Belge için t h a 1 e 

TL. TL. son mür. tarihi. İhale tarihi saati 

20 — Erz. Merkez - De re boğazı Sul. Tes. 12.023.119 360.694 20/4/1984 1/5/1984 16.30 
21 — Erz. Tortum - Bahçeli Mah. Sul. Tes. 11.219.210 336.577 20/4/1984 2/5/1984 9.30 
22 — Erz. Çat - Kaphca Sul. Tes. 11.150.174 334.506 20/4/1984 2/5/1984 11.00 
23 — Erz. Tekman - Gürgür Sul. Tes. 10.865.748 325.973 20/4/1984 2/5/1984 15.00 
24 — Erz. Oltu - Orcuk Sul. Tes. 10.459.409 313.783 20/4/1984 2/5/1984 16.30 
25 — Erz. Tortum - Aksu Sul. Tes. 9.815.236 294.457 20/4/1984 3/5/1984 9.30 
26 — Erz. Oltu - Günlüce Sul. Tes. 9.082'496 272.475 20/4/1984 3/5/1984 11.00 
27 — Erz. Karayazı - Bezirhane Sul. Tes. 8.234.510 247.036 20/4/1984 3/5/1984 15.00 
23 — Erz. Narman - Şehitler Sul. Tes. 7.853.339 235.601 20/4/1984 3/5/1984 16.30 
29 — Erz. Horasan - Çayırdüzü Sul. Tes. 6.372.142 191.165 20/4/1984 4/5/1984 9.30 
30 — Erz. Aşkale - Topalçavuş Sul. Tes. 5.891.661 170.750 20/4/1984 4/5/1984 11.00 
31 — Erz. Narman - Merkez - Gökdağ Sul. Tes. 4.945.991 148.380 20/4/1984 4/5/1984 15.00 
32 — Erz. Olur - Yeşilbağlar Sul. Tes. 4.926.159 147.785 20/4/1984 4/5/1984 16.30 
33 — Erz. İspir - Bademli - Kirazlı Taşkın önleme 4.783.860 143.516 20/4/1984 7/5/1984 9.30 
34 — Erz. Tortum - Uncular Bakım - Onarım Sul. Tes. 4.585.377 137.562 20/4/1984 7/5/1984 11.00 
35 — Erz. Hınıs - Haltlçavuş Sul. Tes. Tamamlama 4.477.17? 134.314 20/4/1884 7/5/1984 15.00 

^ — Erz. Aşkale - Çiftlik Sul. Tes. 4.214.542 126.437 20/4/1984 7/5/1984 16.30 
37 — Erz. Tortum - A . Katıklı Gut Kah. Sul. Tes. 4.184.08« 125.523 86/4/1814 8/6A88* 9.30 
«S — Srs. K e m » - YeBfctdere Sut Tee. 123.201 2»/4 / l#4 8/8/SB84 11.60 
39 — Brz. Merkez - TebrizeOt Sut Tes. 4.014.575 189.488 SA/4/1884 8/5/1884 15.00 
40 — Kbrs. Aşkale - Merkez? Atatürk Fidanlığı Sul. Tes. 3.915.53« 117.466 30/4/1864 8/6/198* 16.30 
41 — S n . Tortum - TipiH S*L Tes. 3.870.985 167.128 20/4AB84 8/5/188« 8JB 
42 — Bre. Tortum - öevüül Sul. Tea. 2.588.383 TT.TOT 20/4/1884 8/8/188« 11.00 
48 — Erz. Merkes - Oayırtepe SuL Tes. Bakım - Onarım 834.465 25.034 26/4/1984 9/5A984 16.00 

Bu işlere ait ihale İşlem dosyaları hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Erzurum T O P R A K S U Ekip Başmühendisli
ğinde görülebilir. 

1. Sıra No. l'den 16'ya kadar sıralanan işler için en az keşif bedelleri kadar (c) gurubu müteahhitlik karnesini, Sıra No. 
17'den - 43'e kadar sıralanan işler için en az keşif bedeli kadar, (c) gurubu müteahhitlik karnesi veya benzeri iş bitirme belgesini; 

2. Yapı araçları bildirisi (ö rnek : 1); 
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a) Sıra No. 3 ve 4 deki arazi tesviyesi isleri için ayrı ayn olmak üzere, miktarları ve özellikleri ihale lalem dosyasında be
lirtilen (en az lastik tekerlekli t raktör+mekanik scraperden 17 adet veya 10 adet paletli, lastik tekerlekli çekici + scrapyer 7 - 9 cu 
y.d. oluşan) makina ve ekipman sahibi ve amortisman müddetini doldurmamış olduğuna dair Noter tasdikli envanter ve demirbaş 
defteri ile maliyece veya vergi dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya Noterden tasdikli suretlerini, 1984 yılı 
içinde satın alınmış olan makina ve ekipmana sahip olduklarım belirten faturalarla (praforma fatura kabul edilmez) birlikte bun
ların kaydedildikleri yevmiye defteri ve defteri kebirin asılları veya Noterden tasdikli suretlerim, istekli şirket İse malana ve ekip
manın şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri, 

b) Sıra No. 3 ve 4'te bulunan arazi tesviyesi için (a) şıkkında istenen makinalar kiralanacaksa ve yine diğer sıra no. lu 
işler için miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen yardımcı inşaat makinalarına ait, işin adına düzenlenmiş Noter tas
dikli kira mukavelesi ile makina ve ekipmanları kiraya veren şahsa ait olduğuna dair kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi 
aslı veya Noterden tasdikli suretlerini, diğer iş makınaları ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı veya Noterden tasdikli sureti 
(2a, 2b de beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 

3. İlan tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının 
ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek : 2/A. ve 2/B). 

4. Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bildirisini (örnek : 3). 
5. Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarih tr adına taahhüde bağlanmış 

ve bağlanacak olan işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini (örnek : 4). 
6. isteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli işyeri görme belgesini. 
7. Kanuni ikametgâh belgelerini her iş için ayrı ayrı yazılmış dilekçeler ekine ekleyip 20/4/1984 günü saat 17.30'a kadar ve

rerek, her İş için ayn ayn yeterlilik belgelerini almaları şarttır. 

Yukarıda 2, 3, 4, 5. No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı Tesis ve Ona
rım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlilik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka mek
tubunu, 1984 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Noterden tasdikli suretini, isteklinin gerçek kişi olması halinde Noter 
tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak 
ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnam 'leri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri, is
tekli bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hail faaliyet belgelerini 
usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Ko
misyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur. 5338 /1-1 
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Tarım O r m a n ve Köy işleri Bakanlığı T O P R A K S U Genel Müdürlüğü T O P R A K S U İzmir I. Bölge Müdürlüğü Muğla E k i p 
Başmühendisliğinden : 

Aşağıda yeri, adı, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, i h a l e tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı K a n u n u n 37 nci maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile Muğla T O P R A K S U E k i p Başmühendisliğinin O r h a n i y e Mahallesi Papatya Sokağındaki adresin

deki idare binasında eksiltmeye çıkartılmıştır. 

S. No. İşin Y e r i Adı K o n u s u 

K. Bedeli 

L i r a K r . 

G . Teminat 

L i r a K r 

Bel. için 

Son Mür. 

T a r i h i 
İ h a l e 

T a r i h i Saati 

1 Muğla - Köyceğiz - Zaferler S u l a m a Tesisi 16.802.691 ,— 504.081,— 20/4/1984 27/4/1984 10.00 
2 Muğla - D a l a m a n D. Ü. Ç. S u l a m a Tesisi 27.454.549,— 823.636.— 20/4/1984 27/4/1984 31.30 
3 Muğla - M a r m a r i s - Gel ibolu S u l a m a Tesisi 16.661.140,— 499.834,— 20/4/1984 27/4/1984 15.00 
4 Muğla - U l a - A k a r c a d e r e göleti S u l a m a Tesisi 21.859.420,— 655.783,— 20/4/1984 27/4/1984 16 30 
5 Muğla - M e r k e z - K a f a c a - Paşapınarı S u l a m a Tesisi 10.316.085 — 309.483 — 20/4/1984 30/4/1984 10.00 
6 Muğla - M e r k e z - Esençay S u l a m a Tesisi 7.971.749,— 239.152 — 20/4/1984 30/4/1934 11.30 
7 Muğla - Köyceğiz - H a m i t II. Kısım S u l a m a Tesisi 21.383.211,— 641.496,— 20/4/1984 30/4/1984 15.00 
8 Muğla - M e r k e z - K u z l u k S u l a m a Tesisi 7.341.197 — 220.236 — 20/4/1984 30/4/1984 16.30 
9 Muğla - D a l a m a n - D. Ü. Ç. III. Kısım A . Tesviye işi 31.275.000,— 938.250,— 20/4/1984 1/5/1984 10.00 

10 Muğla - D a l a m a n Açık Cezaevi A . Tesviye işi 2J .433.800,— 643.014,— 20/4/1984 1/5/1984 11.30 
11 Muğla - Köyceğiz - O r t a c a - Mergenli 

K a p l a n a t a m a m l a m a inşaatı Drenaj Tesisi 22 789.942,— 683.698,— 20/4/1984 1/5/1984 15.00 
12 Muğla - Köyceğiz - T o p a r l a r Drenaj Tesisi 10 637.702.— 319.131,— 20/4/1984 1/5/1984 16.30 
13 Muğla - Yatağan - Dereköy S u l a m a Tesisi 6 024.676 — 180.740,— 20/4/1984 2/5/1984 10.00 
14 Muğla - Köyceğiz - K a y a d i b i S u l a m a Tesisi 15.013.048 — 450.391,— 20/4/1984 2/5/1984 11.30 
15 Muğla - M e r k e z - Bayır S u l a m a Tesisi 22.695.095,— 680.853.— 20/4/1984 2/5/1984 15.00 
16 Muğla - Fethiye - Y a y l a - E s e n - Kınık S u l a m a Tesisi 23 313.356,— 699.401,— 20/4/1984 2/5/1984 16.30 
17 Muğla - Fethiye - Bekçiler S u l a m a Tesisi 17.077 631,— 512.329,— 20/4/1984 3/5/1984 10.00 
18 Muğla - Fethiye - Çaltılar S u l a m a Tesisi 15.442.632,— 463.279 — 20/4/1984 3/5/1984 11.30 
19 Muğla - M e r k e z - Fadıl S u l a m a Tesisi 9.067.140,— 272.014,— 20/4/1984 3/5/1984 15.00 
20 Muğla - Yatağan - Çavdır - Çayboyu 

Derebağ S u l a m a Tesisi 11.954.150,— 358.625,— 20/4/1984 3/5/1984 16.30 
21 Muğla - M a r m a r i s - Bozburun S u l a m a Tesisi 8.308.600,— 249.258 — 20/4/1984 4/5/1984 10.00 
22 Muğla - M e r k e z - Göktepe bakım -

10.00 

onarım S u l a m a Tesisi 4.109.538,— 123.286,— 20/4/1984 4/5/1984 11.30 
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Bu iylere ait İhale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Muğla T O P R A K S U Ekip Başmühendisliğinde 
görülebilir, isteklilerin belge iç in son müracaat tarihinde saat 17.30'a kadar Muğla TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğine müra
caatla verecekleri dilekçelerine: 

1 — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 sıra numaral ı isler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik kar 
nesini (asimi veya aslı görülmek şartıyla suretini), 5, 6, 8, 12, 13, 19. 20, 21. 22 sıra numaralı işler için ise en az keşif bedeli kadar 
benzer işleri bitirdiğini gösterir iş bitirme belgesini veya ( O grubu müteahhitlik karnesini (asimi veya ash görülmek şartiyle su
retini); 

2 — Yapı araçları bildirisini (örnek : 1) 

a) Miktarları ve çeşitleri ihale »işlem dosyasında belirtilen a n ı inşaat rnakinaianna d i Sıra No. daki drenaj işi için salla
ma kepçe tipi 2 adet ekskavatöre; 12 sıra No.daki dreni işi için ise l adet aksfcMatorei sahip olduğuna ve amortisman müddet
lerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri üe Maliyem veya vergi doiroslna? tasdik edilmiş 
son yıl blançosunun asılları veya noterden tasdikli suretleri ile raM yılı ıçntd» « t a abamı* oltoı makınalar* sahip olduklarını 
belirten faturalarla (Proforma fatura kabul edilme? ) Birhirte kaydedildiği kasa ve yavroiyr* defteri ile deften Kebirin asılları 
veya noter tasdikli suretlerini İstekli şirket ise msJıinaiarıa şirket «duta kayıttı «hiMinım gösterir bölgeleri 

b) Tüm ifler için miktarları ve çeşitleri tkaie latan «tosyalaruida balMthn yMidMM it»9wt maklnsian ile alet ve eklprMJriara 
ait noter tasdikli, işin adına alınmış kira mukaveleni (kiralanacak ise) üt bu nıaMaatartn, atrt w ckir>maniann kimya verese alt oldu
ğuna dair (kiralanmayacak fcw> kendisine ait olduğuna dair) kamyon ve traktörler lata trafik ruhsatnamesi aslı veya noterden tas
dikli sureti diğer iş makinalan: alet ve ekipmanlar için ise demiıhaif ve envanter defteri Be birlikti'' yevmiye ve defteri - kebirin kaytt-
larının asıllan veya noterden tasdikli suretlerini (2 a v<> 2 b'd isi••rn-ıı makirı.'tlar il»- Rİ«>t ><• • kl|>m:ınl;ınn hulm bulundukların yerle
rin adresleri açık ve kesin olarak bildiriri! gösterilecektir.) 

3 — ilân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin •", 10 tııl.ınnd.ı B.ııık^liirdiirı alınmış Banka kredisi mektuplarının ekli 
olduğu malt durum bildirisini türnek 2, a ve ı h ) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bildirişim (örnek : 3) Mü
hendis dışındaki teknik personele ait sertifikaların ibrazı ve personlin o işte çalışacağına dair taahhütnameleri. 

5 - - isteklilerin son ik. yılda bitirdiği ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri kanıt-
layıcı belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini (örnek 4) 

6 - - İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine di ir işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli ış yeri frörme belgesini, 
7 — Ticaret ve Sanayi Odası belgesini veya noterden tasdikli suretini, 
8 —• Kanuni ikametgâh belgelerini ve Noter tasdikli imza sirkülerini ekliycrek her iş için ayrı ayrı yetetlik belgeleri alması 

şarttır. 
Yukarıdaki 2, 3, i ve 5 numarada belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürüriükte olan Yapı, Tesis ve 

Onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması sartt.r 
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ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka mektubunu 
1884 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya Noterden tasdikli suretini, Noter tasdikli İmza sirkülerini, istekli bir şirket veya 
ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin ve ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, usulüne 
uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat ünce ihale komisyonu 
başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitmde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur. 5460 /1-1 

—i—e 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü TOPRAKSU İzmir I. Bölge Müdürlüğü Denizli Ekip Bas-

mühendislilinden: 

Aşağıda yeri, adı, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi 
gereğince kapalı teklif usulü ile Denizli TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinin Yücebağ Mahallesi adresindeki İdare Binasında ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Bel. İçin 
K. Bedeli G. Teminat Son Mür. İ h a l e 

S. No. İşin Yeri Adı Konusu Li ra Kr . Lira K r Tarihi Tarihi Saati 

1 Denizli - Merkez - Çömleksaz - Koyun-
aliler Sulama Tesisi 35.183.282,— 1.055.498,— 17/4/1984 25/4/1984 10.00 

2 Denizli - Merkez - Kadılar - Barutçular, 
Hallaçlar - Bereketler - Başkarcı Sulama Tesisi 13.801.293.— 414.039,— 17/4/1984 25/4/1984 11.30 

3. Denizli - Merkez - Ovacık - Karateke Sulama Tesisi 11.780.308,— 353.409,— 17/4/1984 25/4/1984 15.00 
4 Denizli - Acıpayam - Yassıhöyük Y. A . S. Sulama Tesisi 14.796.768,— 443.903,— 17/4/1984 25/4/1984 16.30 
5 Denizli - Acıpayam - Karahöyükavşarı 

Y. A. S. Sulama Tesisi 19.503.282,— 585.098,— 17/4/1984 26/4/1984 10.00 
6 Denizli - Acıpayam - Kızılhisar Y.A.S. Sulama Tesisi 40.822.074,— 1.224.662,— 17/4/1984 26/4/1984 11.30 
7 Denizli - Acıpayam - Kuyucak Y. A. S. Sulama Tesisi 19.938.081,— 598.142.— I7/4/I984 26/4/1984 15.00 
8 Denizli - Acıpayam - Yîtzır Y . A . S. Sulama Tesisi 22.401.027,— 672.031 — 17/4/1984 26/4/1984 16.30 
9 Denizli - Acıpayam - Yatağan Y. A. S . Sulama Tesisi 21.350.968,— 640.529.— 17/4/1984 27/4/1984 10.00 

10 Denizli - Çivril - Işıklı 0 100 mm. Drenflex 
boru Sat. AL ve 
nakli 8.291.400.— 188.742,— 17/4/1984 27/4/1984 11.30 

—
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Bel. İçin 

. No. İşin Y e r i Adı K o n u s u 

K. Bedeli 

L i r a K r . 

G . Teminat 

L i r a K r 

S o n Mûr. 

T a r i h i 
İ h a l e 

Tarihi Saaü 

11 Denizli - Çivril - Işıklı 0 125-160 - 200 m m . 

Drenflex 

b o r u Sat. A l . ve 

nakli. 7.679.450,— 230.384.— 17/4/1984 27/4/1984 15.00 
12 Denizli - Çardak - Beylerli S u l a m a Tesisi 9.108.282 — 273.248,— 17/4/1984 27/4/1984 16.30 

13 D e n i z l i - K a l e - Beyağaç S u l a m a Tesisi 22.580 687.— 677.421.— 17/4/1984 30/4/1984 1040 
14 Denizl i '- Çivril - Beydill i S u l a m a Tesisi 16.033.451.— 481.004 — 17/4/1984 30/4/1984 11.30 

15 Denizli - Çivril - Caber. S u l a m a Tesisi 12.398.958,— 371.909,— 17/4/1984 30/4/1984 15.00 
16 Denizli - Çivril - Işıklı - Yeniköy S u l a m a Tesisi 20.462.062,— 613.862,— 17/4/1984 30/4/1984 16.30 
17 D e n i z l i - K a l e - Yeniköy S u l a m a Tesisi 6.818.659,— 204.560 — 17/4/1984 1/5/1984 10.00 

18 Denizli - M e r k e z - Aşağıkaraçay " S u l a m a Tesisi 17.839.740,— 535.192,— 17/4/1984 1/5/1984 11.30 

19 Denizl i - K a l e - Narlı S u l a m a Tesisi 20.038.688 — 601.161,— 17/4/1984 1/5/1984 15.00 

20 Denizl i - Acıpayam - A k a l a n S u l a m a Tesisi 15.048.586 — 451.458,— 17/4/1984 1/5/1984 16.30 

21 Denizli - Acıpayam - K u r t l a r S u l a m a Tesisi 11.745.874,— 352.376,— 17/4/1984 2/5/1984 10.00 

B u işlere ait ihale işlem d o s y a l a n her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Denizl i T O P R A K S U E k i p Başmühendisli

ğinde görülebilir. İsteklilerin belge için son müracaat tarihinde saat 17.30'a k a d a r Denizl i T O P R A K S U E k i p Başmühendisliğine 

müracaatla verecekleri dilekçelerine: 

1 — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20 sıra numaralı işler için en az keşif bedelleri k a d a r (C) g r u b u müteahhitlik 

karnesini (aslım v e y a aslı görülmek şartıyla suretini), 3, 12, 15, 17, 21 sıra numaralı işler için ise en az keşif bedeli k a d a r benzer 

işleri bitirdiğini gösterir iş bit irme belgesini v e y a (C) g r u b u müteahhitlik karnesini (aslını veya aslı görülmek şartıyla suretini); 

10 -11 sıra n u m a r a d a k i iş için ise Ticaret ve Sanayi Odalarınca verilmiş drenaj borusu imalâtçısı olduklarına d a i r belgeyi ve 

Türk Standartlarına u y g u n l u k belgesi v e y a kalite beyan belgesini; ve birden fazla işe müracaat edenlerin her iş için a y n a y n 

olmak üzere, 

2 — Yapı araçlan bildirisini (Örnek -1) 

a) M i k t a r l a r ve çeşitler ihale işlem dosyasında belirtilen a n a inşaat makinalarına (20, 21 Sıra No. daki işler ekskavatöre; 

sahip olduğuna ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna d a i r noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile M a l i -

ye'ce veya V e r g i Dairesince tasdik edilmiş son yıl blançosunun asıllan v e y a noterden tasdikli suretleri ile 1984 yılı içinde satın 
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alınmış olan makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla (Proforma fatura kabul edilmez.) Birlikte kaydedildiği kasa ve 
yevmiye defteri ile defteri - kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerini, istekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı oldu
ğunu gösterir belgeleri. 

b) Tüm işler için miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen yardımcı inşaat nıakinaları ile alet ve ekipman
lara ait noter tasdikli, işin adına alınmış kira mukavelesi (kiralanacak ise) ile bu makinaların alet ve ekipmanların kiraya ve
rene ait olduğuna dair (kiralanmayacak ise kendisine ait olduğuna dair) kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi aslı veya 
noterden tasdikli sureti, diğer iş makinaları,- alet ve ekipmanlar için ise demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve def
teri-kebir kayıtlanılın asılları veya noterden tasdikti sureüerini (2 - a ve 2-b'de istenen makinalar ile alet ve ekipmanların ha
len bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

3 T - İlan tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u tutarında bankalardan a l ı n m ı ş baruta kredisi mektuplara 
nın ekli olduğu Mal i durum bildirisini (Örnek 2 /a ve 2/b) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bUdirisini (Örnek: 3) 
Mühendis dışındaki teknik personele ait sertifikaları ibrazı ve personelin o işte çalışacağına dair taahhütnameleri (10 -11 Sıra 
No. daki işler için teknik personel bildirimi aranmaz.) 

5 — İsteklilerin son ik i yılda bitirdiği ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri 
kanıtlayıcı belgeleri ü e açıklayan taahhüt bildirisi ( ö rnek : 4) 

6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tesittir}) iş yeri görme bel
gesini. 

7 — Ticaret ve Sanayi Odası belgesini veya noterden tasdikli suretinin 
8 — Kanuni ikametgah belgelerini ve noter tasdikli imza sirkülerini ekliyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgeleri alma

ları şarttır. 
Yukarıdaki 2, 3, 4 ve 5 numarada belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı 

Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka mek

tubunu, 1984 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya noterden tasdikli suretini, noter tasdikli imza sirkülerini, istekli 
bir şirket veya ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilâveten şirketin ve ortaklığın i lk ilan tarihinden sonra alınmış hali faa
liyet belgelerini, usulüne uygun olarak 2888 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaktan teklif mektuplarım en geç ihale saatındap 
bir saat önce ihale komisyonu başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat lar kabul edilmez 
Duyurulur. 5458 / l / ı 
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Nazilli Orman İşletme Mürürlügünden 

Satış günü : 30 Nisan 1984 
Muh. 
bedeli Teminatı 

Deposu Cins ve nev'i P. Ad. Adet M3 DıM TL. TL. 

Yenice-Karacasu Çz. 3. S. No. Tom. 22 3843 783.791 13.000 319.500 
» * Çk. 3. S. Kısa Tom. 9 885 201.683 12.000 86.500 
» » Çz. 3. S. Kısa Tom. 71 13171 1988.740 10.000 610.500 
> » Çz. Sanayi Odunu 15 3478 327.272 8.000 92.500 

TOMRUK YEKÜNÜ 117 21377 3301.436 1.109,000 
S. Ova-K. Dağ Bozdoğan 
Karacasu-K. Barajı Lif-Yonga 14 2009 Ster 2.900 185.500 
Yenice (Son depo) İbreli Odun 4 662 3.000 73.500 
Kuyucak (Son depo) Yapraklı Odun 1 107 3.500 18.000 
Nazilli (orman içi) Yapraklı Odun 1 169 » 2.200 18.500 

LİF-YONGA V E ODUN YEKüNt) 20 2947 * 229.500 

SATIŞ G E N E L YEKÜNÜ 137 Parti 1.338.500 

1 — işletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 137 
parti çeşitli cins orman ürünleri 30 Nisan 1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 14.00 de Karacasu Bölge Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda 6 ay 
vadeli ve açık artırma suretiyle satılacaktır. (Yakacak odun satışları vadeli olma
yıp peşin yapılacaktır.) Satış 6 ay vadeli teminat mektubu karşılığı olup, vergileri ile 
mal bedelinin % 50 si peşin geri kalan % 50 si için bankalardan alınacak limitli müd-
detsiz formalitesine uygun kat'i teminat mektubu karşılığı yapılır. Teminat mektubu 
faizi % 24 dür. Tüccarlarımızın 1984 yılı belgelerinin vizelerini yaptırmış olmaları 
şarttır. 

2 — Sanayi ve lif-yonga odununa iştirak edeceklerin orman teşkilatlarından 
alınmış ve son sene vizesi yapılmış kapasite belgesinin ibrazı şarttır. Komisyonumuz
ca istenir. 

3 — 938 ster yakacak odun satışları vadeli olmayıp peşin olarak yapılacaktır. 
4 — Satışa ait ilân, şartname, tevhit cetveli Or. Gen. Müd. Muğla Or. Bölge 

Başmüd., ve civar işletmelerle bölge şefliklerimizde görülebilir. 
5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış 

komisyonuna müracaatları ilân olunur. 
5495 / 2-1 

e . , 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden: 

Beykoz Müessesemize ait 1 adet kalender makinası ve 2 adet nakil bandı tek
lif almak suretiyle satın alınacaktır. Konuyla ilgili ticari ve teknik şartnameler Sü
merbank Merkez Şubesine yatırılacak TL. 5.000.— karşılığında Genel Müdürlüğümüz 
Tesis ve Makina Enerji İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. Tekliflerin en geç 
24/4/1984 günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Müdürlüğünde 
bulundurulması gerekmektedir. Genel Mdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olma
yıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

5317 /2-2 
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Tarım. Orman ve Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü TOPRAKSU İzmir I. Bölge Müdürlüğü Uşak Ekip 
Başmühendisliğinden : 

Aşağıda yeri, adı, konusu, keşif bedelli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 288b sayılı Kanunun 3? nci maddesi 
gereğince kapalı teklif usulü ile Uşak TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinin Ankara - izmir - asfaltı No : 10 adresindeki idare 
binasında eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Bel. tçin 
K . Bedeli G. Teminat Son M ur. İ h a l e 

S. No. İşin Yeri Adı Konusu l i r a K r . Li ra K r Tarihi Tarihi Saati 

1 Uşak - Merkez Güvem Köyü Göletten Sulama 26,817.390.— 795.588.— 17/4/1984 25/4/1884 10.30 
2 Uşak - Banaz - Ayrancı ve Küçükler 

KöyL Drenaj Tesisi 18.882.019,— 508.481,— 17/4/1084 25/4/1984 15.00 
3 Uşak - Kar ah allı - Kırkyaran köyü Sulama Testai 7.615.163,— 238.485.— 17/4/1984 25/4/1884 16.30 
4 Uşak - Banaz - Ahat köyü Y. A. S. 15.735.516,— 474.888.— 17/4/1884 28/4/1884 10.30 
5 Ufak - Banaz - Battalı ve Kızılcasöğüt 

köyleri Arazi Tesviyesi 23.817.650,— 714.530,— 17/4/1984 26/4/1984 15.00 
e Uşak - Karahallı Alfaklar köyü Sulama Tesisi 9.779.209,- 293.378.— 17/4/1984 26/4/1984 1610 
7 Uşak - Merkez Karaağaç köyü Sulama Tesisi 11.492.030 — 344.781.— 17/4/1994 27/4/1984 10.30 
8 Uşak - Merkez - Güvem - Orta ve Çarık 

köyleri Sulu Sekileme 15.76S.251.— 473.078,— 17/4/1984 27/4/1984 15.00 
9 Uşak - Eşme - Yelegen Göynükdere Gölet İnşaatı 95.376.494 — 2.861.295,— 17/4/1984 27/4/1984 16.30 

Bu işlere ait ihale işlem dosyalan her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak UŞAK TOPRAKSU Ekip Başmühendisli
ğinde görülebilir. İsteklilerin belge için son müracaat tarihinde saat 17.30a kadar UŞAK TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğine 
müracaatla verecekleri dilekçelerine: 

1 — 1, 2, 4, 5, 8 sıra numaralı işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini (aslını veya aslı gö
rülmek şartiyle suretini), 3, 6, 7 sıra numaralı işler için en az keşif bedeli kadar benzer işleri bitirdiğini gösterir iş bitirme 
belgesini veya (C) grubu müteahhitlik karnesini (aslını veya aslı görünmek şartı ile sureti), ile 1984 yılı fiyatlarıyla değeriendir-
keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi (aslı veya aslı görülmek şartı ile sureti), ile 1984 yılı fiyatıanyla değerlendir
mek sureti ile keşif bedelinin en az yansı kadar ilgili müesseseden alınmış benzeri iş bitirme veya yönetme belgesini; ve birden 
fazla işe müracaat edenlerin her iş için ayrı ayn olmak üzere, 

2 — Yapı araçları bildirisini (örnek : 1) 
a) Miktarları ve çeşitli ihale işlem dosyasmda belirtilen ana inşaat makinalanna (2) sıra No. daki drenaj işi için ekskava

töre; 9 sıra No. daki gölet işi Sçin dozer, yükleyici ve baraj tipi keçi ayağına; 8 Sıra No. daki sulu sekileme işi için dozer'e sahip 

9 



olduğuna ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğunadair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliye'ce ve
ya Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl blânçosunun asılları veya noterden tasdikli suretleri ile 1984 yılı içinde satın alınmış 
olan makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla (Proforma fatura kabul edilmez) birlikte kaydedildiği kasa ve yevmiye def
teri ile defteri - kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerini, istekli şirket ise makinalann şirket adına kayıtlı olduğunu gös
terir belgeleri. 

b) Tüm işler için miktarları ve çeşitli ihale işlem dosyalarında belirtilen yardımcı inşaat makinalan ile alet ve ekipman
lara ait noter tasdikli, işin adına alınmış kira mukavelesi (kiralanacak ise) ile bu makinalann alet ve ekipmanların kiraya verene 
ait olduğuna dair (Kiralanmayacak ise kendisine ait olduğuna dair) kamyon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi aslı veya 
noterden tasdikli sureti, diğeri iş makinalar; alet ve ekipmanlar için ise demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve def
teri - kebir kayıtlarının asılları veya noterden tasdikli suretlerini (2a ve 2b'de istenen makinalar ile alet ve ekipmanların halen 
bulundukları yerlerini adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

3 — İlan tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektupları
nın ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek 2/a ve 2/b) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzen lenmiş teknik personele ait teknik personel bildirisini ( ö r n e k : 3) 
Mühendis dışındaki teknik personele ait sertifikaların ibrazı ve personelin o işte çalışacağına dair taahhütnameleri 

5 — İsteklilerin son ik i yılda bitirdiği ve dilekçenin verildi ği tarihte adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işleri 
kanıtlayıcı belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini ( ö rnek : 4 ) 

6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli işyeri görme bel
gesini, 

7 — Ticaret ve Sanayi odası belgesini veya noterden tasdikli suretini, 
8 — Kanuni ikametgâh belgelerini ve noterden tasdikli imza sirkülerini ekliyerek her iş için ayn ayrı yeterlik belgeleri al

ması şarttır. 
Yukarıdaki 2, 3, 4 ve 5 numarada belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı, 

Tesis ve Onanırı işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka mektubu

nu, 1984 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, noter tasdikli imza sirkülerini istekli bir şirket 
veya ortaklık olduğu takdirde, bu belgelere ilaveten şirketin veya ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgele
rini, usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlıya cakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce 
İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur 

1 

8 
1 
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Çal Devlet Orman İşletme*! Mudurlugondea : 

* 7,8 
Teorinat 

Yolun Emvali» PmtM M i k t a r ı M. Be. Tutan 
Bölgesi Deposu Durumu Cins ve Nevi' Adedi Adet M* Dm 3 TU TL. 

3. S. N . B. Çz. T. 39 
3. S. K. B. Çz. T. 8 
3. S. K. B. Çit. T. 2 
Çz. Sanayi Odunu 1 
T. Ar. Kapak Tahtası 7 
Çk. Sanayi Odun 1 

atm 6B6.«ıa ıı.3ot> nz.aee 
1882 233.454 8.200 138.580 
643 70.681 10.000 53.300 
54? 20.H» 6.309 13.660 

Star H U M 5.00C 87.000 
450 24.741 8.800 13.080 

İnceler İnceler Asfalt 
» » •> 

» » » 

» » » 

» » » 

Baklan Mecidiye Stabilize 

GENEL T O M L A M 48 9004 1UM.690 «88160 
1*0.008Ster T. Ar. 

ttaşek tV^ım 
Yukarıda Cins ve Miktarı yazılı Orman emvalleri karştkuında yazılı bedel

lerle İnceler Bölgesi Incekr Deposu. Baklan Bölgesi Mecidiye Deposundaki emval
ler 18/4/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Inaeter Belediyesi 
satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda satış yapılacaktır. 

Satışa çıkarılan emvaller % 50 vergileri peşin kalan süresiz, Ümit dahili r ay 
vadeli teminat mektubu veya devlet tahvili karşı ligi ada ve vade faili 9fc 25 gecikme 
faizi % 48 olarak açık artırmalı satılacaktır. 

isteklilerin yapacak emvaller için Model Ek-1, Lif Yonga odunlan için Model 
Ek-34 No. lu şartnamelerde belirtilen Lif - Yonga, Levha sanayicileri ve ambalaj 
sanayicileri b.lgelerle birlikte teminat yatırarak satış günü ve saatlerinde komis
yona müracaatları duyurulur. 5490 /1-1 

Bergama Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Yol durumu Cins ve nevi 

Asvalt 

Staplize 

3. S. N . B. Çz. Tomruk 
3. S. K. B. Çz. Tomruk 
Çz. Sanayi Odunu 
Lif -Yonga Or. içi 

Adet M.» Dur. 

81 1&.883 
614 100.406 

39000 2167.8» 

Ster 

«897 

Muit Bed. 
Ura 

10.800 
1.400 
7.400 
1900 

Yekûn 40195 2287.117 «Sfff 

1 — İşletmemizin muhtelif bölge ve istif yerlerinde mevcut emvaller İO/4/1984 
Cuma günü saat 14.00 de Kınık - Poyracık Belediyesi satış salonunda toplanacak ko
misyon huzurunda açık art ırma suretiyle vadeli olarak aahhcaktır. 

2 — Bu satışa iştirak etmek için 171 / A sayık tebliğin ek No. 1-34 Model şart
namesinde istenilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır. 

3 — Vadeli açık art ırma şartnamesine gere alıcı tebliattmun müaskhp 10 gün 
içinde veya 10 günün bitiminde % 7,5 teminatım 16 e çıkarmak sartiyle 90 gün içisde 
mal bedelinin % 50 vergi ve resimleriyle 6 aylık vade (stat % 24 normal ıtieanri M B M * 
peşin bakiyesi limit dahili müddetsis ve kati teminat mektubu veya tahvil kerpu^hada 
satılacaktır. 
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4 — Satışa ait şartname ve Uta Orman Ctonel MudOrlâfthntttde gMartaame ve 

ebat listeleri izmir Bölge B«ujmUdurlâ|rQ&d«. Işhrtmemizde, tfetmestiee bağlı bölge 
şefliklerinde, şartname ve ilân İzmir, Manisa, Adapazarı, Aydın, Edremit, Kütahya, 
Adana, Antalya. Mersin ve Balıkesir İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

5 — Satışa iştirak etmek isteyenlerin belirli gün v* saatte ihale saatinden 
1 saat önce teminat makbuzlarının ve gerekli belgeleri Ue koalisyon müracaatları ilân 
olunur. 5486 /1-1 

Torul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

% 7,5 
D E P O S U N U N Cins ve Nev'i Parti M . Bed. Temin. 
Adı Yol Durumu Boy ve Sınıfı Adedi Adet M 3 Dm 3 TL. T L 

Muhtelif Asfalt Stabilize 3. S. N. B. Çam T. 21 2646 676.226 14.600 740.490 
» » » 3.S.Ks.B.ÇamT. 5 641 07.420 10.700 78.200 
» Cam. Yuv. Sn. Od, 2 831 27.409 7.800 16.050 

Çamlıca Asfalt 2.S.N.B.GökT. 5 301 160.640 21.000 253.020 
100. Yıl Stabilize 2. S. N. B. Lad. T. 8 562 308.640 21.000 486130 
Muhtelif » 3. S. N. B. Lad. T. 7 607 291.095 14.800 318.770 
Kürtün » 3. S. N. B .Gök. T. 2 208 93.114 14.600 101.970 
100. Yıl » 1. S. N. B. Kay. T. 1 23 22.997 31,400 54.160 

> 2. S. N. B. Kay. T. 2 52 45.300 26.900 91.790 
> m » 2. S. N . B. Kayı T. l 20 14.113 21000 22.300 
» » 2, S. Ks. B. Kay. T. ı 40 23.889 22.500 40.310 
m » 2. S. Ks. B. JKay. T. l 143 25.890 17.500 33.900 
•t » * 3. S. N. B. Kay. T. 4 125 62.540 19.000 89.140 
» •» » 3. S. N. B. Kay. T. 1 27 26.221 14.700 29.000 
J» » » 3. S. Ks. B. Kay. T. l 52 16.115 13 100 
» (B 1. S. N . B. Meşe T. 1 16 10.273 34.200 26.350 
» m 2. S. N. B. Meşe T. 1 26 10.025 29.700 ?2.330 
» •> 2. S. N. B. Meşe T. 1 58 21.538 18.400 29.800 
» 3. S. N. B. Meşe T. 2 77 31.656 21.900 52 000 
» m 3. S. Ks. B. Meşe T. 1 77 17.745 16.200 21560 
m » » Meşe Yuv. San. Od. 1 60 3.543 9.000 «'..400 

G E N E L T O P L A M 70 6682 1986.589 2.325.510 

1 — işletmemiz Depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 70 
parti halindeki Orman emvallerinin % 50 si ile % 24 Faizi peşin % 50 si 6 ay va
deli süresiz Banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler 
uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 25/4/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de 
İşletme idare binası Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân ve şartnameler ile satış öncesi bilgi cetveli Orman 
Genel Müdürlüğü, Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü, Trabzon, Bize, Erzurum, 
Erzincan, Gümüşhane ve Maçka İşletmeleri ile İşi tmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırmaları 
Banka teminat mektubu vereceklerin Teminat mektubunda İşletme adını ve sa
tış tarihini belirtmeleri ve ihaleye katılacakların teminat makbuzları ile birlikte satış 
komisyonuna başvurmaları şarttır. 5489 /1-1 



Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 — Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 1884 Yılı mahsulü ve kuru ot balyalarının Tahmil - Tahliye işi aşağıda gösterilen 

miktar ve bedel üzerinden açık eksiltme suretiyle 25/4/1984 Cuma günü saat 14.30 da İhalesi yapılacaktır. 
Tahmin Bkttlen Bedel ve Geçici Teminat: 

Sura Muham. flatı Muham. tutarı Geçici teminat 
N o : _Yapılacak_ İsin Cinsi _ Tahmini balya adedi Li ra Li ra Kr . U r a Kr . 

1 Korunga ve yonca otu balyası kamyona yükleme, İstif ye
rine boşaltma ve Çiftlikçe verilecek istif ustası ile istenen 
şekilde istifleme. 1000.000 Ad. (12) 1.200.000,— 36.000,— 

2 Korunga sapı ve hububat sapı balyası kamyona yükleme 
boşaltma ve Çiftlikçe verilecek istif ustası ile İstenen şekil
de istiflenen. 250.000 Ad. (10) 2.500.000,— 76.000,— 

3 Korunga - yonca otu balyasının balya toplama makinesi ile 
remorka yükleme ve elevatörle yığına istif İşi (Gerek gö
rüldüğünde.) 60.000 Ad. (8) 400.000,— 12.000,— 

4 Telli buğday sapı balyası kamyona yükleme boşaltma ve 
Çiftlikçe verilecek istif ustası ile istenen yere istifleme, 30.000 Ad. (17) 510.000,— 16.300,— 

T O P L A M 430.000 Ad. 4.610.000,— 138.300,— 
2 — İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate 

kadar İşletmenin Kadınhanı Ziraat Bankasındaki 640/53 nolu hesabına veya İşletme Veznesine yatırılıp alınacak makbuz Komisyona 
ibraz edilecektir. 

Banka teminat mektubu veya para mahiyetindeki teminat karşılığı kıymetler Komisyona teslim edilecektir. 
Teminat (Geçici ve kesin) olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir. 
a) Tedavüldeki paralar 
b) Teminat döviz olarak yatırıldığında yatırıldığı tarihteki kur üzerinden hesap edilecek Türk parasının teminat miktarının kar

şılanması gerekir. 
c) Limit dahili banka teminat mektupları 
d) Devlet İstikraz tahvilleri hazina kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan 

tahviller teminat olarak kabul edilir. 
3 — İhaleye ait şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ve bağlı İşletme Müdürlükleri i l Polatlı, Sarayönü, Akşe

hir, Çumra, Ilgın, Cihanbeyli, Karaman, Karapınar, Doğanhisar, Ereğli, Kulu, İlçe Ziraat Mühendisliklerinden, Konya, Ankara, Niğde, 
İzmir, İstanbul Teknik Ziraat Müdürlüklerinde mesai saatlerinde görülebilir. 

4 — İdaremiz 2886 aayıh Kanuna tabii değildir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 
5466 /1-1 

—
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Kumluca/Antalya Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Muh. Geçici 
Parti Miktarı bedeli Tem. 

Deposu Cins ve nev'i adedi Adet M3 TL. TL. 

Kumluca 3. S. N . B. Çz. Tom. 42 5871 1135.364 12.500 1.065.000 
» 3. S. N . B. Sed Tom. 3 214 42.039 15.000 48.000 

3. S. K. B. Sed. Tom. 2 88 24.342 11.000 20.000 
2. S. Sed. Mad. Drk. 14 2829 125.701 8.800 82.000 
Sedir San. Od. 18 1444 81.380 7.500 46.000 
Çz. Sırık 5 (Ster) 480.000 4.800 173.000 

74 10446 1.434.000 

1 — İşletmemiz Kumluca Deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarı yazık 
74 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 ile % 24 faizi peşin % 6 ay vadeli süre
siz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca 
açık arttırmak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 25/4/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00 de 
İşletme toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Mü
dürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, ile bağlı Orman İşletme Müdürlükleri 
ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırma
ları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adım ve 
satış tarihi bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona 
başvurmaları şarttır. 

5496 / 2-1 
• e 

Bozkurt Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı Mu. Bed. % 7,5 Tem. 
Deposu Cins ve nev'i adedi Adet M 3 . Dm3. Lira Lira 

Muhtelif 3. S. N . B. Krs. Kay. T. (K) 2 215 83.634 13.900 87.000 
Merkez 3. S. K. B. Krs. Kay. T. (K) 1 88 31.392 9.700 23.000 
Muhtelif 3. S. N . B. Krs. Kay. T. (1) 2 416 72.346 11.200 61.000 
Isırganlık 3. S. K . B. Krs. meşe T. (1) 1 91 9.370 8.500 6.000 

» 3. S. N . B. kestane T. 1 14 3.050 12.700 3.000 
» Kayın Yar. San. odunu 1 — 89.000 4.400 30.000 

Muhtelif Yapraklı Lif-yonga Od. 9 — 1615.000 4.400 537.000 
Orman içi Yapraklı Lif-yonga Od. 5 — 586.000 3.600 137.000 

7 824 199.792 180.000 
15 2210.000 704.000 

884.000 
1 — İşletmemizin Merkez, Isırganlık Depoları İle Orman içi istifyerinde mev

cut yukarıda müfredatı gösterilen 22 parti orman emvali mal bedelinin % 50 si ile 
faizi, vergi ve resimleri peşin bakiyesi % 24 faizle 6 ay vadeli banka teminat mektubu 
veya her zaman paraya çevrilebilir Devlet Tahvili karşılığında olmak üzere tomruk ve 
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sanayiler 1 ve 2 lif-yonga odunları 34 No. lu model şartname esasları dahilinde sa
tışa çıkartılmıştır. 

2 — Acık artırma 27/4/1984 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.30 da İş
letmemizde toplanacak komisyon huzurunda İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli, Orman Genel Mü
dürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Kastamonu, İnebolu, Çatalzeytüı, 
Küre, Daday, Azdavay, Pınarbaşı, Taşköprü, Boyabat, Sinop, Ayancık, Cide İşlet
meleri ile ile işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmalarını, ihale 
saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletmemiz veznesine yatırma
ları, Banka teminat mktubu vereceklerin, teminat mektuplarında işletme adı ve satış 
tarihini bUdirmeleri şarttır. 5498 / 2-1 

• 
Gölhisar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muham. % 7,5 
Parti M i k t a r ı bedeli Teminatı 

Bölgesi Emvalin cins ve nev*i adet Adet M 3 D M 3 TL. TL. 

Gölhisar 2. S. N . B . Çk. Tom. 3 100 46.736 26.000 91.000 
» 3. S. N . B. Çk. Tom. 14 1156 330.048 18.000 447.000 

3. S. K. B. Çk. Tom. 5 375 84.534 13.000 82.000 
» 3. S, N . B. Çz. Tom. 12 957 299.491 15.000 338.000 
» 3. S. K . B. Çz. Tom. 6 630 136.438 11.000 113.000 

GÖLHİSAR BÖLGESİ YEKÜNÜ 40 3218 897.247 1.071.000 
Ibeclk 3. S. N . B. Çk. Tom. 31 1501 713.858 19.000 1.018.000 

* 3. S. K . B. Çk. Tom. 20 973 433.310 13.500 438.000 

IBECİK BÖLGESİ YEKÜNÜ 51 2474 1147.168 1.456.000 
Tefenni 2. S. N . B. Çk. Tom. 1 19 11.586 26.000 23.000 

» 3. S. N . B . Çk. Tom. 4- 212 87.540 18.000 119.000 

TEFENNİ BÖLGESİ YEKÜNÜ 5 231 99.126 142.000 
UMUMİ YEKÛN 95 5923 2143.541 2.669.000 

1 — işletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları 
ya «ıh 95 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 si ile vergiler ve % 24 nizami faizi 
peşin bakiyesi 6 ay müddetle süresiz teminat mektubu karşılığında açık arttırma su
retiyle satılacaktır. 

2 — Açık arttırmak satış 24/4/1984 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00 de 
İşletmemizin satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 171/A Ek. 1 şartna
me hükümleri gereğince yapılacaktır. 

3 — Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi okuyarak istenilen belgeleri ibraz 
etmeleri şart olup, partilerin asgarisi 5 Mı azamiside 46 Mî dür. 

4 — Satışla ilgili İlân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, İsparta Or
man Bölge Başmüdürlüğünde, Antalya, Afyon, Burdur, Bucak, Denizli, Kütahya, Kon
ya ve İsparta Orman İşletme Müdürlüklerinde ve Gölhisar, Dirmil, Ibecik, Tefenni 
Orman Bölge Şefliklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 

5 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte satış 
Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 5488 /1-1 



Dereli Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden • 

Yol Parti 
Deposu Durumu Emvalin Cins ve Nevi Adedi 

Kümbet Stabilize 2. S. N . B. L a d i n T o m r u k 7 
Sürmen » 2. S. K. B. Ladin T o m r u k 1 
Sürmen » 3. S. N . B. L a d i n T o m r u k l 

Kümbet » 3. S. N . B. L a d i n T o m r u k 24 
Kümbet » 3. S. K. B. L a d i n T o m r u k 19 
Sürmen •> 3. S. K. B. L a d i n T o m r u k 4 
Kümbet » 3. S. N . B. Göknar T o m . 1 
Kümbet » 3. S. .K. B. Göknar T o m . 4 
Sürmen » 2. S. N . B. K e r . K a y . T o m . 2 
Sürmen » 2. S. K. B. Kers. Kay. Tom. l 

Sürmen » 3. S. N . B. Kers. K a y . T. 1 
Sürmen » 3. S. N . B. Kers. Kay. T. 1 
Sürmen . 3. S. K. B. Kers. Kay. T. l 

Sürmen » 3. S. K. B. Kers. K a y . T. 1 
Fındıklı » 3. S.' N . B. Kızılağaç T. 1 
Çal » 3. S. N . B. Kızılağaç T. 1 
Kümbet » 2. S. L a d i n M a d e n D i r e k 13 
Çal » 2. S. Kızılağaç M a d e n Dir. 1 
Sürmen » Yapraklı L i f - Y o n g a O d . 7 
Çal » Yapraklı L i f - Y o n g a Od. 3 
Cımbırtlık » Yapraklı L i f - Y o n g a Od. 5 
Fındıklı » Yapraklı L i f - Y o n g a O d . 1 
Kümbet - İbreli L i f - Y o n g a O d u n u 1 
Güdül » İbreli Lif - Y o n g a O d u n u 1 
Güdül » Süceyrat L i f - Y o n g a Od. 4 
Çal » Süceyrat L i f - Y o n g a O d . 1 

Y A P A C A K TOPLAMİ : 

Y A K A C A K T O P L A M I : 
64 
23 

% 7,5 
T o p l a m Miktarı M . Bedeli Teminatı 

Adet M 3 D m 1 T L . T L . İ Z A H A T 

390 176.639 21.900 292.000 
73 25.352 19.400 37.000 

108 23.240 15.000 26.000 
2700 821.683 15.000 926.000 

1385 425.490 11.300 360.000 
421 109.761 11.300 93.000 
66 30.456 15.000 34.000 

297 80.800 11.300 70.000 
24 9.504 26.300 19.000 Kalın K u t u r 
18 6.777 21.300 11.000 Kalın K u t u r 
0 3.251 17.500 5.000 Kalın K u t u r 

20 3.114 13.800 3.000 ince K u t u r 
61 16.970 13.800 18.000 Kalın K u t u r 

92 9.015 11.300 8.000 înce K u t u r 
39 9.101 12.500 9.000 
71 11.507 12.500 11.000 

2918 261.633 8.800 177.000 
140 8.974 8.800 6.000 

- — 450 Ster 4.400 150.000 
-- 159 Ster 4.400 53.000 
— 245 Ster 4.400 83.000 
— 30 Ster 4.400 10.000 
— 52 Ster 3.800 15.000 
— 10 Ster 3.800 3.000 
— 229 Ster 3.800 65.000 
— 13 Ster 3.800 4.000 

8832 2033.267 M» 
— 1188 Ster 

2.105.000 
383.000 

—
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—

 



1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 107 parti çeşitli cins orman emvallerinin % 50 si ile 
% 24 faizi peşin, % 50 si 8 ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığında olmak üzere 171-EK 1-2-34 Model nolu şartnameler 
gereğince açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık art ırma 27/4/1984 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon 
huzurunda yar 1 -raktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Giresun Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Ankara, İstanbul. İzmir, Erzurum, Erzincan, Samsun, Trabzon, Rize, Ünye, Bulancak, Ş. Karahisar, Tirebolu, Espiye, Akkuş, Me
sudiye, Ordu, Niksar, Giresun işletme Müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte istetmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını işletmemiz veznesine yaUrmalan, Banka Teminat mektubu verecek olanların teminat mektuplarına işLtmemizin adını 
ve satış tarihini yazdı rmalanm ve satışa katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatı an ilan olunur, 

5499 / 2-1 

Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü TOPRAKSU II. Bölge Müdürlüğü Adana Merkez Ekip 
Başmühendisliğinden: 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü ile Adana TOPRAKSU Merkez Ekip Başmühendisliğinin Eski Ceyhan yolu üzerindeki idare binasında eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Belge için 
Keşif Bed. G. Tem Son Mür. İ H A L E N İ N 

S. No. İşin Yeri Konusu TL. T L Tarihi Tarihi Günü Saati 

1 — Adana - Pozantı - Aşçıbekirli (Ecemiş) 
Köyü sağ sahil sulama tesisi S. S. T. 

2 — Adana - Kadirli - Nürfet Köyü sulama 
19.198.574 575.957 20/4/1984 25/4/1984 Çarşamba 9.30 

tesisi S. S. T. 20.700.826 621.025 20/4/1984 25/4/1984 Çarşamba 11.00 
3 — Adana - Osmaniye - Kişnaz Köyü su

lama tesisi S. S. T. 
4 — Adana - Saimbeyli - Çatak - Sıradan 

mah. sulama tesisi S. S. T. 

17.997.680 539.930 20/4/1984 25/4/1984 Çarşamba 14.00 

14.293.920 426.818 20/4/1864 25/4/1984 Çarşamba 15.30 

—
 1U

7 —
 



S. No 

5 — 

İşin Yeri Konusu 

Adana - Feke - Sülemişli man. sulumu 
tesisi S. S. T. 

6 — Adana - Osmaniye - Merkez (Karaçay) 
sulama tesisi S. S. T. 

7 — Adana - Tufanbeyli - Polatpınar sulama 
tesisi S. S. T. 

a — Adana - Kadirli - Tahtalı köyü sulama 
tesisi S. S. T. 

9 - Adana - Saimbeyli - Gürleşen kö\ü N. 
Kısım S. S. T. 

10 - Adana - Karaisalı - Hacılı - Gö k hasan-
lı - Beydemir köyü sol sahil II. Kısım 
tesisi S. S. T. 

11 Adana - Osmaniye - Ak>ur - Fahuşağı -
Dereobası köyleri (Tevsi) proje tesisi S. S. T. 

12 — Adana - Pozantı - Aşçıbekirli (Korkun) 
köyü sağ sahil toprak koruma projesi Top. Muh. 

13 — Adana - Tufanbeyli - Evci koyu sulama 
guleti Gölet 

14 — Adana - Tufanbeyli - Akpınar göleti su
lama sahası II. Kısım Top. Muh. 

Keşif Bed. 
TL. 

10.834.29u 

8.436.265 

14.265.317 

27.299.500 

22.007.593 

4.089.872 

7.629.012 

18.684.165 

116.803.693 

26.054.924 

G. Tem. 
TL. 

325.029 

253.088 

427.960 

818.985 

660.228 

122.690 

2 2 9 . 8 7 0 

560.525 

3.504.111 

7 8 1 . 6 4 8 

Belge için 
Son Mür. 

Tarihi 
İ H A L E N İ N 

Tarihi Günü Saati 

20/4/1084 25/4/1984 Çarşamba 

20/4/1984 26/4/1984 Perşembe 

20/4/1984 26/4/1984 Perşembe 

20/4/1984 26/4/1984 Perşembe 

20/4/1984 26/4/1064 Perşembe 

20/4/1934 26/4/1984 Perşembe 

20/4/1934 27/4/1984 Cuma 

2 0 /4 / l » 8 4 27/4/1984 Cuma 

20/4/1984 27/4/1984 Cuma 

20/4 '1984 27/4/1Ö84 Cuma 

17.00 

9.30 

11.00 

14.00 

15.30 

17.00 

9.30 

11.00 

15.00 

16.30 

Bu i ş l e r e ait ihale d o s y a l a r ı her « ü n mı.-sai saatleri i ç i n d e bedelsiz olarak Adana T O P R A K S U Merkez Ekip B a ş m ü h e n d i s l i 
ğ i n d e g ö r ü l e b i l i r . 

1 — l , 2, 3, 4, 7. 8. 9. 12, 14 s ı r a nodaki i ş l e r i ç i n en az k e ş i f bedelleri kadar IC> grubu mureahhitlik karnesini, s ı r a no 
5, (i. 10, 11 nolu i ş l e r i ç in benzor iş bu i r d i ğ i n i g ö s t e r i r iş bitirme belgesini. 13 s ı r a nodaki iş iç in en a/, k e ş i f bedeli kadar (B) grubu 
m ü t e a h h i t l i k karnesi ile 1984 yıl ı f i y a t l a r ı y l a d e ğ e r l e n d i r m e k surel iy le» k e ş i f bedelinin on a / y a ; ısı kadar ilgili m ü e s s e s e d e n alınmış 
benzer; i ş bitirme voya y ö n e t m e belgesini. 

—
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2 — Yapı araçları bildirisini, (örnek: 1). 

a) Sıra No. 12, 13. 14 sıra nodaki işler için çeşitleri ve miktarları ihale işlemi dosyasında belirtilen an inşaat m a k i n a l u n n u 

(Dozer, yükleyici ve baraj tipi kcçıayağı) sahip olduğuna ve a m o r t i s m a n müddetlerini doldurmamış olduğuna d a i r noter tasdikli en

vanter ve demirbaş defteri ile Maliye'ce veya Vergi Dairesi'nce tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları v e y a noterden tasdikli 

suretleri ile 1964 yılı içinde satın alınmış olan m a k i n a l a r a sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği kasa ve yev

miye defteri ile defteri kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerini, (proforma fatura kabul edilmez) istekli şirket ise makinala-

nn şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri. 

b) Diğer işler için miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen işin adına alınmış yardımcı inşaat makinalarına 

ait noter tasdikli k i r a mukavelesi ile o makinaları k i r a y a veren şahsa ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye defteri 

ve defteri kebir kayıtlarının asılları veya noterden tasdikli suretlerini, veyahutta trafik ruhsatlarını, 12/a ve 2/b) de istenen m a k i -

naJarın halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. 

3 — İlan tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin lo'u tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektupları
nın ekli olduğu mali d u r u m ' b i l d i r i s i n i ( ö r n e k : 2 / A ve 2/B). 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bildirisini ( ö rnek : 3). 

5 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekceslauı verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış 
ve bağlanacak olan işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini (ö rnek : 4). 

6 — isteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten aiımsoş tasdikli işyeri görme belge
sini. 

7 —Kaanai İkametgah belgelerini ve iki adet fotoğrafı ekiiyerek her iş için ayrı ayn yeterfik betgelertai almaları şarttır. 
Yukarıda 2. 3, 4 ve 5 noda yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafında» imzalanması ve yürârtukte olan. Yapt, Tesis ve Omb

ran İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak abnmış geçici teatisat Makbuzunu veya banka, mek
tubunu, 1964 yık tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi v e y a noterde* tasdikli suretini, istekli gerçek tüzel kişi v e y a ortak bir 
girişim olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerini ve ortalritğm ilk ilâtt t a r i iuaâ ra sonra aluunaş bak fas&ye* 
bekjulu İni, astthme uygun olarak 2888 sayılı Kanun gereğince hamurlanacakları teklif nr ir tuytar ım em o*c ihale saatin den bi* sa*t 
önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri Ukamdsr. 

İter* ibateyi yaptp yapmamakta ve uygun bedel tes bitinde serbesttir. 
Postadaki ı r i l r n u t a r ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
Duyurulur. 5*57/1-1 

—
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Maklna ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel HB46f4fij$aa*a: 

(MUHTELİF M A L Z E M E SATILACAKTI») 
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıth 10 kalem muhtelif malzeme 

kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. 
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış ve İstanbul Şubesi Mü

dürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00'te Genel Müdürlük Malzeme Satış Şubesi 

Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Geç. Tem. 

Malzemenin cinsi Miktarı Bulunduğu yer Lira İh. tarihi 

84-15 
Naylon torba ve örgülü naylon 
çuval arayişi 12.000 Kg . 
84-29 
Alüminyum arayişi 10.000 Kg . 
83- 191 
Alüminyum Levha 4.288 Kg. 
84- 30 
Alüminyum arayişi 15.000 Kg. 
84-74 
1. Gısholt marka 
Roverver Torna Tezgahı 
2. Alet bileme Tezgahı 
Love Marka 1 Ad. 
3. Planya Tezgahı 1 Ad. 
84-75 

I. Grup : Graft Kağıdı 5060 Kg . 
II. Grup : Galvanizli Çember 2000 Kg . 

III. Grup : Plastik Çember ve 
hurda plastik torba 2.589 Kg. 

34 -78 
Yırtık Naylon torba 8.000 Kg . 
84-77 
Decftuvulli Vagonet Fransız Malı 8 Ad. 
84-78 
Muhtelif kimyevi malzeme 7.848 K g . 
84-79 
Daldırma Termokupl 1.TT5 Ad. 

E l . Barut Fb. 

Tekst. Mak. Fb. 

Merkez Anbarı 

Gaunaske Fb. 

1 Ad. Mak. San. Mfless. 

Mak. San. Müess. 
Mak. Ban. Mflees. 

Kırıkkale Barut Fb. 
Kırıkkale Barut Fb. 

Kırıkkale Barut F» . 

Gazi Fişek Vb. 

K . Barut Fb. 

MfEhbamat Ffc. 

Kırıkkale Çettk Ffc. 

200.000 18/4/1984 

500.000 

300.000 

750.000 

100.000 

100.000 
100*000 

40.086 

«8.808 

80.000 

M».«00 

60.006 

8088 /1-1 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Dış ödemesi Suudi Kalkınma Fonundan sağlanan krediden tahsis edilmek 
üzere. Uluslararası ihaleye çıkarılan ve 18 Nisan 1984 günü eksiltmesi yapılacağı 
daha önce ilan edilen -4f> adet elektrikli lokomotifin yerli iıaftii için gerekli elekt
rik ve mekanik teçhizat teknik resim ve bilgiler ile % 5 oranındaki yedek malzeme 
alımı» işine ilişkin teklif verme günü; görülen gerek üzerine 28 Mayıs 1984 Sah 
günü. saat lft.OO'e ertelenmiştir. 

ilgililere duyurulur. 5492/2 1 
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Adapazarı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deponun adı 
Yol 

durumu Cins nev'i boy ve sımfı 
Parti 
adedi 

Miktarı 
M J Dms 

Muh. 
bedeli 

TL. 

% 7,5 
Tem. 
TL. 

Testiler Asfalt UT. S.N.B. Dış, Tom. 1 40.789 20.000 61.000 
» » III. S.K.B. Dış. Tom. 27 915.596 14.000 961.000 
» » II. S. Dişbudak Direk 33 1183.866 12.500 1.100.000 
> > Dış. Yuv. Lif-Yon. Od. 5 2140 Ster. 4.400 710.000 
> » Dış. Kaim Çap San. 1 2.296 10.000 2.000 
> » Dış. Yuv. Sanayi Od. 1 2.510 10.000 2.000 
» » IH. S.N.B. Karaağaç T. 1 6.323 20.000 10.000 
» > III. S.K.B. Meşe Tom. 1 0.963 11.000 1.000 

Mahmudiye » ni. S.K.B. Kay. Tom. 4 93.387 13.000 92.000 
> III. S.N.B. Kay. Tom. 4 95.861 18.000 130.000 
> » m. S.U.B. Kay. Tom. 1 4.822 24.000 9.000 
» » U . S.N.B. Kap. Kay. T. 1 27.816 40.000 83.500 
» > III. S.K.B. Soy. Kay. T. 1 16.412 18.000 22.500 
» Kayın Yarma Sanayi 2 127 Ster. 5.300 51.000 
> » Kayın Kapak Odunu 1 29 Ster. 4.400 10.000 
> > Kayın Kapak Odunu 1 29 Ster. 4.000 10.000 

Yeşiller > Dış. Kök. (Takoz) Od. 51 20.000 St. . 3.800 5.700.000 

1 — İşletmemiz Sapanca Bölgesi Mahmudiye istif yerinde mevcut kayın em
valleri 25/4/1984 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Sapanca Bölge 
Şefliğinde, 

2 — İşletmemiz Merkez Bölgesi Yeşiller istif yerinde mevcut Dişbudak emval
leri ' 27/4/1984 Cuma günü saat 14.00 de İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda topla
nacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. 

3 — Emvallerin % 50 sl ile % 24 faizi peşin bakiyesi 6 ay vadeli MUddetsiz 
Banka Mektubu karşılığında satılacaktır. 

4 — Alıcıların bu satışa ait ilân, şartnameler ve Satış öncesi bügi cetvelini 
Orman Genel Müdürlüğü, Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlüğü, Adapazarı, Akyazı, 
Geyve, Hendek, İzmit, Karasu, Bursa, Bolu, İzmir, İstanbul, Eskişehir, İşletmelerinde, 
Adapazarı, Kaynarca, Sapanca ve Söğütlü Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte satış yerinde hazır bulunmaları ve İhale 
saatından yarım saat öncesine kadar teminatlarını yatırarak komisyona başvurma
ları ilân olunur. 5491 /1-1 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

TAKRİBEN 50 TON H U R D A K A R B O N TUĞLA SATILACAKTIR. 
1 — Satınalmak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile 

aşağıdaki ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlan
mış olan şartnameyi bedelsiz olarak temin edebilirler. 

— İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No : 23 Kdz. Ereğli) 
— Satınalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersan Han K a t : 5 Taksiml/ST.) 
— Satınalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han N o : 127 Kat : 5 Bakanlık
l a r / A N K A R A ) 
2 — Teklif mektuplarım engeç 27/4/1984 günü saat 16.00 ya kadar Kdz. Ereğli'

deki Şirketimiz Umumi Muhaberat servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 
3 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamaKta kısmen veya dilediğine yap

makta serbesttir. 5472/1-1 
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Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Kurumu Konya Krom Magnezit Tuğla 
Sanayii Müessesesinden: 

PERSONEL TAŞITTIRILACAKTIR 
Müessesemiz işçilerinin müessesemizle şehrin muhtelif semtleri arasında gi

diş gelişleri için bir yıl süreli taşıma işi yaptırılacaktır. 
Şartname ve geniş bilgi mesai saatleri içerisinde müessesemiz Ticaret Mü

dürlüğünden temin edilebilir. 
Teklifler en geç 10/5/1984 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Haberleşme 

Servisine verilerek veya belirtilen saatte ulaşacak şekilde gönderilecektir. 
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Adres : P. K. 25 K O N Y A 
Telefon: 13951 (Üç hat) 
Telex: 48 13i kkm tr 

5470 / 1-1 
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Etibank Mahdut Mes'ullyetll Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü-
dürlüğü'nden: 

1 — Müessesemizce 125.000 Mt. 2x( 12xe0,20) (2x0,35) bükülü kordon kablo 
satınalmacaktır. 

2 — İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 27/4/1994 Cuma günü saat 15.00'de 
Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler Müessesemiz Satmalına Müdürlüğünden bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

4 — Bu işin geçici teminatı 75.000,— TL. dır. 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz muhaberat 

servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5489 / 1-1 

o 

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz Sağlık tesislerinin ihtiyacı bulunan 1 adet Fundus Kamera 
2 adet Eğitim Mikroskobu, 10 adet Monokülcr Mikroskop, 20 adet Binoküler Mikros
kop, 20 adet Biomikroskop, dövizi Kurumumuzca karşılanmak suretiyle dış piyasa
dan satın alınacaktır. 

2 — Bu işe alt İdari ve Teknik şartnameler ile mukavele örneği, Mümessillik 
belgesi ibraz edilmek suretiyle mesai saatleri dahilinde I No.lu Satınalma Komis
yonumuzdan temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların İdari ve Teknik şartname esas
ları dahilinde hazırlıyacaklan orijinal proforma faturalarını en geç 31/5/1984 Per
şembe günü mesai saati sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Caddesi Mallı 
Handaki Bölge Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulmak 
üzere posta ile göndermeleri gerekir. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Kurumumuz Devlet İhale Yasası'na tabi olmadığından-, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediği firmadan istediği miktarda almakta serbesttir. 
6 — Dosya No. 8100 - 390 4803 / 2-1 
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Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamızın 1984/1905 ve 19E5/1986 kampanya dönemleri ihtiyacı + % 
25 toleranslı 23.000 ton kirectaşının istihraç, nakliye vo fabrikamız sahasına istif
leme hizmeti yaptırılacaktır. 

2 — İhale 24/4/1984 Salı günü kapalı zarfla teklif almak suretiyle saat 14.00 
de fabrikamızda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait geçici teminat T L 1.265.000,— (Birmilyonikiyüzaltmışbeşbin 
lira) dır. Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinde TL. 1.000,— (Binlira) 
mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 4802 / l - l • 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 

— Kapalı teklif almak suretiyle 200 ton kropon kösele satın alınacaktır. 
— Bu işe ait şartnameler Müessesemizden temin edilebilir. 
— Teklifler 16/4/1984 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemizin Beykoz'daki 

Muhaberat Şefliğine verilecektir. 
— Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 4668 / 1-1 

T. Çimento Sanayü T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

MUHTELİF KONT AKTÖR, RÖLE, RAY KLEMENS VE MADENİ SPİRAL 
SATIN ALINACAKTIR 

Aşkale Çimento Fabrikamızın çimento değirmeninin elektrik montajında kul
lanılacak muhtelif malzeme satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili şartnameler Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden ve Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 Salıpazan İstan 
bul adresindeki Alım ve Satım Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Teklif verme son günü 30/4/1984 saat 15.00 olup, postadaki gecikmeler nazara 
alınmaz. 

Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 5493 / 2-1 

e 

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

KRAFT KAĞIDI NAKLETTİRİLECEKTÎR 
1 — Seka Çaycuma Müessesesinden Baksan (Bartın), Yibitaş (Yozgat) ka

ğıt torba fabrikalarına % 50 toleranslı 4.000 ton kraft kağıdı naklettirilecektir. 
2 — Bahse konu nakliyeye ait şartnameler Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara'da 

Genel Müdürlüğümüzden ve Bartın Çimento Fabrikamızdan bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 20/4/1984 günü saat 15.00e kadar Şirketimize verilmesi 
gerekmektedir. 

4 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta kısmen veya tamamen yapmakta veya iştirak edenler arasında bölmekte ta
mamen serbesttir. 

5 — 3. maddede kayıtlı tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postada vaki 
gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 5494 / 2-1 
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Istanbul Belediye Başkanlığından: 

1 — İstanbul yakasındaki Bayrampaşa beton fabrikası İBBEK Beton eleman
ları kompleksi ile bölgedeki yapım onarım şeflikleri, fen işleri şefliklerine lüzumlu 
cem'an 09.000 M? l , 2, 3 nolu mıcır ve ocak taşı 210.200.800.— Lira keşif bedeli dahi
linde İhale olunacaktır. İlk teminatı 6.306.024,— Liradır. (Fen İşleri Müdürlüğünde) 

2 — Beyoğlu yakası yapım onarım amirlikleri ile Kâğıthane Asfalt Fabrikası 
için lüzumlu 75.500 M 2 1, 2. 3 nolu mıcır taş tozu ve ocak taşı 182.617.720,— Lira keşif 
bedeli dahilinde ihale olunacaktır, ilk teminatı 5.478.531,60 liradır. (Fen İşleri Mü
dürlüğünde) 

3 — İstanbul ciheti yapım onarım amirlikleri ve şube müdürlükleri ihtiyacı 
80.000 M 3 stabilize temel üstü malzemesi 169.536.000,— Lira keşif bedeli dahilinde 
İhale olunacaktır. İlk teminatı 5.086.080,— Liradır. (Fen İşleri Müdürlüğünde) 

4 — Kınalıada, Heybeliada Memur Lojmanı inşaatı 36.033.414.31 Lira keşif be
deli dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı 1.082.502,43 Liradır. (Fen İşleri Mü
dürlüğünde) 

5 — Atölye ve Garajlar Müdürlüğü ihtiyacı 155 kalem muhtelif malzemenin 
25.303.300,— Lira tahmin bedeli dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı 759.099,— 
Liradır. (Atölye ve Garajlar Müdürlüğünde) 

6 — Atölye ve Garajlar Müdürlüğüne D. 1617 araçlarda kullanılmak üzere 
32 kalem elektrik malzemesi 20.211.600.— Lira tahmin bedeli dahilinde ihale oluna
caktır. İlk teminatı 606.348,— Uradır. (Atölye ve Garajlar Müdürlüğünde) 

Keşif tahmin bedel ve süreleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iş
ler 26 Nisan 1984 Perşembe günü saat 11.00 de Belediye Merkez Binasında toplanan 
Belediye Encümeninde kapalı zarf eksiltmesi usulü ile şartnameleri veçhile ayn 
ayrı ihale olunacaktır. Şartnameleri, hizalarında yazılı Müdürlüklerde bedelsiz ola
rak görülecek veya tesbit olunan ücretleri mukabilinde satın alınacaktır. 

Kapalı zarf eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka teminat mektupları ile 1984 yılı Ticaret Odası Vesikası veya bağlı oldukları 
dernek belgeleri ile 1, 2 ve 3 ncü Eksiltme Şartnamesinin 6. maddesinin (f) fıkra
sı ile 4 ncü iş için eksiltme şartnamesinin 5 nci maddesinin (h) fıkrasında belir
tildiği üzere ihale gününden an az 3 gün evvel «ihale ve tatil günleri hariç) Bele
diye Başkanlığına müracaatla alacakları ihaleye iştirak belgelerini havi olarak 
hazırlıyacaklan kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 9.30 dan 10.00'a 
kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır. 

5485/1-1 
e 

Bartın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün 1984 yılı programında bulunan Orman yollarının sanat ya
pıları inşaatları 1984 yılı birim fiatlan üzerinden kapalı zarf eksiltme usulü ile 
Bölgeler baz alınmak suretiyle yapılacaktır. 

1 — Teklif mektupları 18/4/1964 Çarşamba günü saat 15.00'de komisyon hu
zurunda açılacaktır. 

2 — Teklif vermek isteyenlerin saat 14.00 e kadar mektuplarım komisyona 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmayacaktır. 

3 — Sanat yapılarında kullanılacak malzemelerin tamamı idaremizce karşı
lanacaktır. (Kum, çakıl temini ve nakli hariç). 

4 — Teklif vermek isteyenlerin yeterlik belgesi ve ekipman durumunu bildirir 
beyannameyi İşletmemize ibraz etmeleri şarttır. 
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5 — Alman teklif mektupları komisyon marifetiyle açıldıktan sonra, on fu/Uı 

indirim yapana verilecektir. 
6 — İdaremiz 2888 sayılı ihale kanununa tabi değildir. Orman Genel Müduı-

lügd Döner Sermaye Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır. 
7 — işletmemiz Bölgelerinde yapılacak sanat yapılarına ait ayrıntılı bilgi !•> 

letmemiz Yol İnşaat Şefliğinden öğrenilebilir. 5487 / ı-l 

••' • e"" ••" .'• 

TCDD Eskişehir l-okomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden. 

4 K A L E M K A Y N A K BEK MEMESİ SATINALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 4 kalem kaynak bek memesi. 
a) Gresheim kaynak bek memesi 0,5-1 = 8 Adet 
b) Gresheim kaynak bek memesi 2-4 ^ 50 Adet 
c) Gresheim Tav memesi (Dış meme) 3-30 = 100 Aet 
d) Cretsheim Kesme memesi (tç meme) U-30 = 100 Adet 

sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine gore kapalı zarfla eksiltme suretiyle tek
lik alınarak satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 27/4/1984 tarih Cuma günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının "i 2,5'u dur. 
1 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı tok lif mektuplarını 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kııdar Komisyonumuz udimi gı.nduı meleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 - - Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza u-slmı edilmeyen %'eya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektuplun geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bvdelsi/ olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilsde gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya aMiırm» mevzuunu toşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih '.'îliği talibe ihale etmekte tamamın ser 
besttir 48fiö / ı-ı 

e 

Petrol Ofisi Gn. Md. Madeni Yag İkmâl Şube Md. den: 

ı — Evsafı teknik şartnamemizde belirtilen 30 ton (ambalajlı) Lityum Hid
roksit Mono Hidrat kapalı zarf ile satın alınacaktır. 

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

3 —Fiatlar FOB, C-F, Derince, CİF Derince olarak ayrı ayrı verılecuktiı 
4 — İhalemize iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç i5/5/iflh4, 

saat 14.3fl'a kadar, dış zarfın üzerine (Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü, Besu-kar 
Sokak No ; 18 Bakanlıklar/A ?*KAR A) adresi ve zarfın sağ üst köşesine 1 ıiyum 
Hidroksit ihale teklifidir. 15/8/1984 günü saat 15.00de açılacaktır- ibaresini yaza 
rak Genel Müdürlük, Haberleşme Şube Müdürlüğüne posta ile gönderecek veya el 
den tevdi edeceklerdir. 

5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 — Ofisimiz 2490 sayılı ve bunun değişikliklerine ait Kanuna iubi olmayıp, 

ihaleyi yapıp yapmamakta, fiat ve evsaf yönünden en uygun teklif veron firmaya 
verin, vermemekte şerbettir. 5340 '2-1 



Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden : 

3 
3 
4 

5 
a) 
b) 
6 • 

1 —Yeşilköy - Büyûkçekmece (Duble) Yoiü Altyapı ve Kontrollük Binası İşi 
2886 Sayılı Kanunun 81. maddesine göre Emânet Komisyonunca taşeronlardan tek-
lif alma suretiyle yapılacaktır. 

2 — isin keşif bedeli 84.000.000.00.- TL dır. 
- Resin teminatı, 1.630.000.00,— TL. dır, 
- Kesin teminatı 1.680.000.00,-— TL. dır* 
- Eksiltme 27/4/1984 Cuma- günü saat 15.00 de Karayolları 1. Bölge Mü

dürlüğü Yapım Şefliğinde ilgili Emanet İnşaat Komisyonu tarafından yapıla
caktır.. 

- Bu işe ait keşif şartname ve ekleri: 
İstanbul Küçükyalı'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yapım şefliğinden, 
Avcılar/İstanbul daki Emanet İnşaat Komisyonundan tetkik edilebilir. 

- İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmesi için son başvuru târihi olan 
24/4/1984 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Mü
dürlüğüne müracaat ederek aşağıda yazılı belgeleri dilekçe ekine eksiksiz olarak 
vermeleri gerekmektedir (Müracaatlarda evrak kayıt tarihi geçerlidir,) 

a) Bu işte çalıştıracakları makine ve teçhizatı gösterir «Yapı araçları bildi
risi» (Örnek 1) Bu bildiriye: 

1083 yılı vergi dairesince tasdikli envanter defterinin veya ilgili sayfanın no-
ter tasdikli- sureti veya tasdikli fotokopisi. 1984 yılında alınan makineler için ger
çek fatura veya noterden onanmış fotokopi veya noterden onanmış suret eklene-
cektir. Bu işte kullanılacak makiftalar (Makinaların bulunduğu yerin açık adresi 
belirtilecektir.) 

Taşerondan istenen makinalar 
A) Taşeronun kendi malı olacak makinalar 
D İki adet paletli yükleyici, 
2) Bîr adet D-4 veya emsali dozer, 
3) Bir adet betoniyer, 
4) Bir adet vibrator. 
B) Taşeronun kira ile çalıştırabileceği makinalar: 
1) Bir adet Grayder, 
2) On adet damperli kamyon. 
(Taahhüt edilen makinaların taahhüt eden tararından kendi malı olduğunu 

ispatlaması kaydı ile) 
B) Müteahhitlik karnesi (B grubu) aslı veya tasdikli örneği. (İşin keşif be

deli kadar) 
C) Sermaye ve olanakları açıklayan Malî Durum Bildirisi» (Örnek. 2/A> 
D) İlk ilan tarihinden sonra alınmış «Banka mektubu» (Örnek 2/B) 
E) İsteklilerin bu işde çalıştıracakları teknik personele ait Teknik perso

nel bildirisi» (Örnek 3) 
F) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde 

bağlanmış olan isleri belgeleri ile açıklayan «Taahhüt bildirisi» (Örnek .4) 
g) İşin kontrol, mühendisi tarafından verilecek olan «İşyeri Görme Belgesi» 
h) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması 

halinde şirket sirküleri. 
F) Kanuni ikametgâh belgesi, 
Yukarıda a, c, e, f de belirtilen örnek 1, 2/A, 3 ve 4 başvuru dilekçesinin biz-

zat istekli tarafından imzalanması şarttır. Bu bildiriler vekâleten imza edilmiş olursa 
kabul edilmez.) 
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7 — isteklilerin bu işe ilişkin teklif mektuplarını, idarenin özel taşeron «Teklif 
ve Taahhüt Mektubunu» kullanarak düzenlenecektir ve 50.— LT. lık damga pulu 
yapıştırılıp imzalanarak kapalı bir zarfa ye leştirilecektir. Bu zarfın üzerine yalnız 
kendi isim ve adresleri yazılacaktır 

8 — Kapalı zarf içindeki teklif mektubu hır dış zarf içine yerleştirilecektir. 
Bu dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler şunlardır.-

iı ı Yeterlik belgesi, 
b) Ticaret ve Sanayi odası faaliyet belgesi, 
cı Şirketlere ait. imza sirküleri, 
d) Kesin temiıınt makbuzu veya kesin banka, teminat mektubu (limitli) 

İkinci zarf (dış zarf) içinde yukarıda istenen belgeler istekli tarafından konulup, 
kapatılıp mühürlendikten sonra dış zarfın üzerine teklif mektubunun hangi işe ait 
olduğu ve isteklinin adı. soyadı ile açık adresi ya/ ı larak emanet inşaat komisyonunu 

ı. Karayolları 1. Biılge Müdürlüğü Yapım Servisinde) verecektir. 
» — Teklif mektupları eksiltme saatinden ı saat evvel emanet, inşaat komis

yonuna (Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisinde) teslim edilecektir. 
10 — Noter tasdikli olmayan fotokopiler ve suretler kabul edilmsz. 
11 - Tolgraf ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilme/. 
12 — Bildirilerdeki beyanları kanıtlayan belgelerin bildirilere eklenmesi zo

runludur 
İlân olunur. 5471 / ı-ı • 
Afşin - Elbistan Linyitleri işletmesi Müessesesi MUdürlüğünâgn : 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olarak teknik şartname ve teknik Resim İle Genel 
Şartnamelerine göre kapalı teklif almmak suretiyle aşağıdaki malzemeler İmal ettiri
lecek ve satın alınacaktır. 

Sıra 
No : Malzemenin cinsi ve özellikleri İhale tarihi 

1 — Maden makinaları ve bant konveyör sisteminde kullanılmak 
üzere üç ayrı ebatlı toplam 2100 adet vulkolan sıyırıcı. 9/5/1984 

2 — Bant yolları ve maden makinalarında kullanılmak üzere iki 
ayrı tip değişik renkli toplam 350 adet ipli şalter ikaz lamba camı 14/5/1984 

3 — Müessesemize ait 7 adet BMC 1340 tip 1983 model hurunsuz 
çıplak şase kamyon üzerine 0302 Mercedes tipi otobüs kara-
sörü imal ettirilecektir. 18/5/1984 

2 —Tekl i f zarfları ihale günleri saat 15.00 e kadar AüL Müessesesi Genel 
Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 16.00 <ta Elbistan'da kain 
Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacak
tır. 

4 — Şartnameler Elbistan'da A E L Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'da 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü KST Ankara Şubesi yam Hipodrum 
K a t : 11'den, istanbul'da Beyoğlu İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi N o : 284 -288 
kat : 12'de TKt İstanbul Satınalma Müdürlüğünden, İzmir Bornova'da Erzene Mahal
lesi 78. Sok. No : 3'deki Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden temin edi
lebilir. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 5467/1-1 
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Eti bank Mahdut Mesuliyetti Seydişehir Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Muesesemizce 500 Ton Kizelgur İzole tuğla salınahnacaktır. 
2 — İhalesi kapalı yurt teklif alma usulüyle 30/4/1984 Pazartesi günü saat 

15.00'de Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler Müessesemiz Satmal ına Müdürlüğünden bedelsiz olarak 

temin edilebilir. 
4 — Bu işin geçici tı'minatı 1.500.000.— TL. dır. 
5 — Tokliılur ı;ngeç ihale gıinu saal 14.30'a kadar Müessesemiz muhaberat 

servisine verilmiş olacaktır Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır. 

6 — Müessesemiz 2fl8f> sayılı kanuna tabi delildir. 5 4 6 8 / l - ı 

a , 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden • 

1 — Bor Şeker Fabrikasına ait aşağıdaki bölgelerde karşılarında tutarları 
ve muvakkat teminat miktarları gösterilen ocaktaşı ile adi kaldırım veya udi parke 
işleri yaptırılacaktır. 

İşin Tutarı Gcvicı Tem. 
tşin Adı TL. İL. 

a) Göndelcn (Bor kanlar sahası ocak taşı ile 
kaldırım veya adi parke 12.000.000,— 3M.O0O,— 

b) Gülşehir (Bor kaiıuu- sahası ocak taşı ile 
kaldırım veya adı ıjsırke 6.000.000- 180.000.— 

c) Şereflikoçhisar (Bor kantar sahası ocak 
taşı ile kaldırım v e y ı adı parke 12.000.000.— 360.000 — 

d) Kuşçu (Yeşilhisar) i Bor kantar sahası 
ocak taşı ile kaldırım vuysi adi parke 24.000.000 — 700.000,— 

e) Develi Bölge sahası adi parke döşenmesi. 1.000.000,— 50.000,— 

2 — İhaleler kapalı zarf usulü ile ihale dosyalarındaki şartlarla fiat teklifi 
alınmak suretiyle yapılacaktır. 

3 — İhalelere katılabilmek için enaz c grubundan işin tutarı kadar müteah
hitlik karnesi ile, müteahhit sıfatı ile işin tutarı kadar, şantiye şefi yada kontrol 
mühendisi sıfatı ile işin tutarının iki misli kadar, tek taahhüt mevzuu benzeri bir 
işe ait iş bitirme belgesine sahip olmak şarttır. 

4 — İstekliler yeterlilik belgesi almak üzere 17/4/1984 tarihine kadar 3 mad
dedeki evraklarına, taahhüdünde devam eden işler ile teknik personel ve makina 
teçhizat beyannamelerini de eklemek suretiyle Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğü İn
şaat servisine müracaat edeceklerdir. 

5 — İhaleler 20/4'1984 günü saat 14.00'de yapılacaktır. Teklif verecekler her 
biri 5000.— TL. mukabilinde ihale dosyalarını fabrikamızdan temin ederek örnek tek
lifi her iş için ayrı ayrı doldurup her sahifeai imzalanmış olarak, ihale tarihinden 
engeç 30 gün önce al ınmış Ticaret Odası belgesi, iştirak edecekleri her ihale için 
ayrı ayn teminatlar ve yeterlilik belgeleri İle birlikte ihale günü saat 14.00'e ka
dar fabrikamı/ muhaberat servisine vermiş olacaklardır. Posf««H«> vaki gecikmeler 
dikkate al ınmayacaktır. 

6 — Mevzubahis işlere ait ihale dosyaları fabrikamız İnşaat, servisinde gö
rülebilir. 

7 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya; dilediğine yanmakta serbesttir. 5473/ 1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığından: 

Üniversitemizin ihtiyacı için aşağıda yazılı malzemeler 2886 sayılı K a n u n 

hükmüne göre kapalı zarf ihale ile satmalmacaktır. 

İhale Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma K o m i s y o n u Başkanlığınca 

24/4/1984 tarihinde saat 10.3O'da yapılacaktır. 

D. N o : 1, Malzemenin C i n s i : Temizlik Malzemesi, Miktarı : 24 Kalem, Keşif 

B e d e l i : 4.907.650.—, Geçici Teminatı: 147.230.—. 
1 — Satınahnacak malzemelerin listesi ve idari şartnamesi mesai saatleri 

dahilinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma K o m i s y o n u Başkanlığı ilân 

tahtasında görülebilir. T a l i p l i l e r i n adresine ücretsiz gönderilir. 

2 — İhaleye katılacak müteahhitlerin 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası 

kayıt belgesi ile teminat ve teklif mektuplarına havi zarfın 24/4/1984 günü saat 

9.30'a kadar Satınalma K o m i s y o n u Başkanlığımıza alındı karşılığı vermeleri ge

rekir. Postadaki gecikmeler k a b u l edilmez. 

3 — İhaleye katılacak tüzel kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair 

noterden tasdikli yetki belgesini K o m i s y o n u m u z a ibraz etmeleri gerekir. 

4 — Malzemeler tek müteahhide ihale edilecektir. 

5 — Üniversitemiz ihale edilen miktarın % 30 oranında eksik veya fazlasını 

satınalabilir. 

6 — K o m i s y o n u m u z ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5478 / 1-1 

Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kütahya Azot Fabrikalarımız ihtiyacı 3 kalem palet k o l u parçaları kapalı 

teklif usulüyle temin edilecektir. 

İstekliler, b u ihaleye ait şartnameleri A n k a r a ' d a K o n y a Devlet Y o l u Hipod-

r u m N o : 70'deki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından (İç Tic. Müd.) 

v e y a İstanbul'da Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sok. R. H a n N o : 8 Kat 2 adre

sindeki Satınalma Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edebilirler 

Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak teklifler engeç 7/5/1984 Pazar

tesi günü saat 16.00'ya k a d a r Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğünde 

bulunacak şekilde Postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Zamanından sonra 

verilen teklifler ve postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

Şirketimiz Devlet İhale K a n u n u n a tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

bölmekte v e y a dilediği f i r m a y a sipariş vermekte t a m a m e n serbesttir. 

5463 / 1-1 

Türkiye Taşkömürü K u r u m u Genel Müdürlüğü Zonguldak Taşkömürü İşletme 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Müessesemiz ihtiyacı 8200 metre muhtelif boru satınâlınacaktır. 

2 — Teklif zarfları en geç 24/4/1984 Salı günü saat 14.00'e kadar Zonguldak 

Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş ola

caktır. 

3 — Zarflar aynı gün saat 15.00'de Zonguldak Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Müdürlüğü Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 — Şartnameler Zonguldak'ta Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 

6 — Müessesemiz 288e; sayılı K a n u n a tabi değildir. İhaleyi yapıp yapma

makta veya kısmen y a p m a k t a veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
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Karadeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 — Aşağıda belirtilen inşaatlar 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre 
kapalı teklif usulüyle ihaleye konulmuştur. 

Keş. bedeli Geç. Tem. t h a 1 e 
işin adı Lira Lira Günü Saati 

a) Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elek
trik Bölümü Çatı inşaatı 19.000.000 570.000 3/5/1984 15.00 

b) Rektörlük 2. Kısım onarımları inşaatı 5.000.000 150.000 3/5/1984 15.30 
2 — Bu işe ait şartname ve diğer belgeler ücretsiz olarak Yapı İşleri Daire 

Başkanlığında görülebilir. 
3 — İhaleler Rektörlük Binasında İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
4 — İsteklilerden aranacak belgeler; 
A) Kanunu ikametgahı bulunması, 
B) Geçici teminat vermesi, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte iştirak belgesi Komisyondan alacakları 

iştirak belgesi için; 
a) Yapı araçları bildirisi 
b) Teknik personel beyannamesi 
c) Taahhüt beyannamesi 
d) Mali durum bildirisi 
e) Bayındırlık ve İmar İskan Bakanlığından almış oldukları (B) grubu mü

teahhitlik karnesi ibraz etmeleri gerekir. 
5 — İştirak belgesi alınması için 30/4/1984 Pazartesi günü mesai saati sonu

na kadar Yapı İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması. 
6 — İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 

3/5/1984 günü saat 14.00'e kadar Komisyon Başkanlığına alındı karşılığında verme
leri gerekir. 

7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
8 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5477/1-1 • 
Diyarbakır Valiliği Sağlık Müdürlüğünden : 

1 — Diyarbakır Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı Yataklı Tedavi 
Kurumları ile Sağlık Meslek Liselerinin 1984 Mali Yılı ihtiyaçları olan yaş sebze 
ve meyve, kuru bakkaliyenin ihalesi 2886 sayılı yasanın 37. maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü binasında toplanacak 
Satınalma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 — Şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde Diyarbakır Sağlık Müdür
lüğünde görülebilir. 

3 — İsteklilerin, 1984 Mali yılı vizeli ticaret odası belgesi, banka teminat mek
tubu (2886 sayılı yasanın 26. ve 27. maddelerin sınırlan içinde) veya vezne alın
dısını, teklif mektupları ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu
kabili ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri veya posta ile göndermeleri şarttır. 

4 — Postadaki gecikmeler ile saatinden evvel verilmeyen teklif mektupları 
kabul edilmez. 

Muh. bedeli Geç. Tem. İ h a l e n i n 
C i n s i Miktarı Lira U r a Günü Saati 

Yaş sebze ve meyve 40 Kal . 13.774.000 
Kuru bakkaliye 62 Kal . 30.495.900 

Keyfiyet ilan olunur. 

413.220 30/4/1984 P. tesi 10.00 
914.877 30/4/1984 P. tesi 11.00 

5476 /1-1 
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SEKA Dalaman Müessesesi Müdürlüğü'nden: 

Müessesemizin IA Yonga Stok Sahasının kenan betonlanacaktır. Yapılacak 
işin keşif tutarı 8.000.000,— TL. dır. 

Bu işe ait ihale dosyası 2000,— TL. bedelle mesai saatleri içinde; 
SEKA 
Genel Müdürlüğü 
İkmal Dairesi Başkanlığına 
İZMİT 

SEKA 
İzmir Alımsatım Müdürlüğü 
27 Mayıs Mey. Gümrük İş Hanı 
Kat : 3 No : 42 
Konak/İZMİR 

SEKA 
İstanbul Alımsatım Müdürlüğü 
Karaağaç Cad. N o : 115 
Sütlüce/İSTANBUL 

SEKA 
Ankara Alımsatım Müdürlüğü 
Selanik Cad. No : 5 
Kızılay/ANKARA 

adreslerinden temin edilebilir. 
İhaleye iştirak edecek firma ve kuruluşların Müessesemiz'den yer görme bel

gesi almaları gerekir. 
Teklif verecek firmaların ihale dosyamıza göre hazırlıyacakları tekhflerini 

15/5/1984 tarih ve 14.00'ye kadar Müessesemiz Haberleşme Şefliğine vermeleri ge
rekir. 

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 5475 / 1-1 

e • 
Dicle Üniversitesi Müdürlüğünden; 

1 — Üniversitemiz Hastanesinin donatım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 
aşağıda miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı yazılı donatım mal
zemesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince 
kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait şartname ve diğer bilgileri ihtiva eden ihale dosyası 
Üniversitemiz Satmalına Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İhaleye katılma şart ına haiz olan kişi ve Kuruluşlar, bu işle iştigal et
tiklerine dair 1984 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini ve bu malzemelerin 
muhammen bedelleri üzerinden % kaç TL. indirimle verebileceklerini belirten ka
palı teklif mektuplarını, % 3 geçici teminatıyla birlikte 7/5/1984 günü saat 9.00'a ka
dar Üniversitemiz Sacınalma Komisyonu Başkanlığına teslim edip veya gönderecek
lerdir. Posta ile yapılan müracaatlardan doğan gecikmeler ile telgrafla yapılan 
müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

4 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

Satmahnacak Malzemenin Çeşidi: Donatım Malzemesi: Miktarı : 11 Kalem, 
Muhammen Bedeli.- 48.910.000 TL., Geçici Teminatı % 3.- 1.467.300 TL., İhale Tarihi: 
7/5/1984, Saati.- 10.00. 5462/ 1-1 
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A d a n a Valiliği İl D a i m i Encümeninden: 

1 — ı Blok, Betonarme Karkas niteliğinde, A d a n a M e r k e z Kurtuluş M a h a l 

lesinde yapılacak ö z e l İdare Müdürlüğüne ait, 23 D a i r e l i ö z e l İdare Memurları 

Lojman İkmal İnşaatı işi 2886 Sayılı K a n u n u n 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif 

usulü ile Eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme İl Genel Meclis Salonunda, İl D a i m i Encümeni ihale komisyonu 

tarafından 26 N i s a n 1984 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

3 — İşin Keşif bedeli : 62.050.559.— liradır. 

4 — Eksiltme Şartnamesi ve Diğer E v r a k l a r İl Daimi Encümenin de Mesai 

saatleri dahilinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

A) 1.861.517.— liralık geçici teminatlarını, 

B) 1984 M a l i Yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 

C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri Eksiltme Şartnamesi ile E k i 

ö z e l Şartnamede belirtilen ve Usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları Bi l 

dirisi, S e r m a y e ve K r e d i imkanlarını açıklayan M a l i D u r u m bildirisi, B a n k a c a im

zalı ve Kaşeli T a r i h numaralı Banka Referans M e k t u b u n u , Teknik Personel bildi

risi, Teahüt bildirisi, en az işin Keşif bedeli k a d a r Bayındırlık Bakanlığından al

mış oldukları (B) G r u b u n d a n Müteahhitlik Karnesi 'nin aslını ibraz suretiyle Ba

yındırlık Müdürlüğünden alacakları Eksiltmeye g i r m e belgesini Teklif ile birlikte 

Zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler Teklif mektuplarını 26 N i s a n 1984 Perşembe günü saat 9.0Û'a 

k a d a r M a k b u z karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye G i r m e Belgesi alınması için son Müracaat tarihi 23 Nisan 

1984 Pazartesi günü Mesai saati sonuna kadardır. 

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgi

ler ihale dosyasında mevcuttur. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 5465 / 1-1 • 
Tokat II D a i m i Komisyon Başkanlığından • 

1 — Tokat ö z e l idare Işham inşaatı 2886 Sayılı K a n u n u n 36. ncı maddesi 

gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur 

2 — İşin keşif bedeli 49.224.855.— T L . dır. 

3 — Eksiltmeye Tokat İdare Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda 

25/4/1984 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklar, Tokat Özel İdare Müdürlüğün

de görülebilir. 

5 — B u işin eksiltmesine girebilmek için isteklilerin; 

a) Tokat II D a i m i Komisyon Başkanlığı adına 1.476.746,— TL. lık geçici te

minata ait alındı veya b a n k a teminat makbuzunu, 

b) 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi odası belgesini, 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be

lirti len usule u y g u n şekilde hazırlanmış olan; 

— Yapı araçları bildirisini, 

— Teknik personel bildirisini, 

— Sermaye ve kredi olankalarını, bildirir m a l i d u r u m bildirisni ve b a n k a 

referans mektubu. 

Bayındırlık Bakanhğı'ndan almış oldukları (C) g r u b u keşif bedeli kadar işin 

eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini ibraz ederek, Tokat 
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Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini ve teklif mektubunu usu
lünce zarfa koymaları gerekmektedir. 

a — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 20/4/1084 Cuma günü 
mesai bitimine kadardır. 

7 — istekliler, teklif mektuplarını 25/4/1034 Çarşamba günü saat 13.00'e 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 5464/1-1 

Çeşitli ilânlar 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden: 

İdare Merkezi Isanbul'da bulunan Site Ayakkabı ve Lastikçilik A.Ş.'nin 
İOO.OOO.OOO lira olan sermayesinin 250.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik 
kupürü 1.000 lira itibari değerde 150.000 adet hamiline yazılı hisse senedi (halen mu
vakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 3/4/1084 tarihinden itibaren 
Borsa kotuna alınmıştır. 5450 / l - l 

Türk Standard!arı Enstitüsü Başkanlığından: 

Türk Standardları Enstitüsü ihtiyaçları için: 
Bir Adet Atomik Absorbsiyon, 
Bir Adet Likit Kromotografi ve 
Bîr Adet de UV Spektrofometre cihazı ithal yoluyla, 

satın alınacaktır. 
Satın alınacak cihazların Teknik ve İdari Şartnameleri TSE Merkezinde 

(Necatibey Caddesi Nb : 112-Ankara) Planlama Daire Başkanlığından temin edi
lebilir. 

TSE, 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi sonuçlandırıp sonuçlandırma
makta ya da dilediğine vermekte serbesttir. 5451 

Ankara'da müesses «Paksu Klorlama ve Su Tasfiye Cihazları Sanayi ve Ti
caret Limited Şirketi» firması hakkında 18/3/1984 tarih ve 18345 Sayılı Resmi 
Gazete'nin 30. sahifesinde İmalat Yeterlilik Belgesi Kullanma Sözleşmesinin 
feshedildiğae dair Enstitümüzde yayınlanmış olan ilanda «Su Tasfiye ve Filtre Ci
hazları» mamullerinin sehven yer aldığı görülmüştür. 

Söz konusu «Su Tasfiye ve Filtre Cihazları- 1023 No'lu İmalat Yeterlilik Bel
gesi kapsammda bulunmamaktadır. 

İlgililerin dikkatlerine sunulur. 5452 

İstanbul'da müesses Su taş Su Tesisattan Armatürleri San. ve Tic. A.Ş. nin 
TS 15 ve TS 579 kapsamlarında imal ettiği «MKİS» ticari markalı mamulleri için 
Enstitümüzle imzaladığı TSE Markasını kullanmaya yetki veren sözleşmeleri stan-
dardlara aykın imalat yapması nedeniyle 23/3/1984 tarihinde feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, söz
leşmeler konusu rnarrrulleriiHn TSE Markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, ak
sine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin 
sorunolukığuna sebtp «tacağı duyurulur. 5453 



Vakıflar Genel Müdürlüğünden 

Vakfın Adı İmamverdı Vakfı^ 
Vakfedenler • Fatma Müfide imamverdı 
Vakfın İkametgahı İstanbul 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Kadıköy 3 Asliye Hukuk Hâkimli

ğinin 28/12/1983 gun, E 1983/708, K 1983/911 sayılı kararı 
Vakfın Gayesi Yoksul ve yetenekli Turk çocuklarını okutup yetiştirmek 

ve Daruşşafaka cemiyetine malı yönden yardım etmektir 
Vakfın Mal Varlığı l Kadıköy Zuhtupaşa Mah / Bağdat Caddesinde kain 

101 pafta, 1148 ada, 127 parsel sayılı 1650 m 2 miktarlı kat mulkıyetlı gayrımenkul-
de 55/819 arsa paylı B Blok l kat 18 sayılı dairenin Fatma Müfide İmamverdi adı
na kayıtlı 1/2 payı ile 7/32 payı, 2 Üsküdar Selamı Ah Mah Selamsız Sokağında 
kain 58 pafta, 1210 ada, 118 parsel sayılı 983,50 m2 mesahah 8 dükkanı olan kargır 
Apartmanın Fatma Müfide îmamverdıye ait olan 2 kat 20/300 arsa paylı 16 sayılı 
mesken. 

3 Kadıköy Caferağa Mah Bahariye caddesinde kain 22 pafta, 105 ada, 24 
parsel sayılı 509 50 m 2 miktarlı, altında ıkı dükkan ve 3 muayenehanesi olan bahçeli 
kârgır apartmanın kat mülkiyetine çevrili 8/600 arsa paylı bodrum kat 2 sayılı 
dairenin Fatma Müfide İmamverdı adına kayıtlı, 1/14 payı, 44/600 arsa payı 1. kat 
2 sayılı dairenin 1/2 payını 16/600 arsa payını zemin kat 14 sayılı ardiyesi olan 
dükkanın 7/16 payı 

Vakfın Organları Vakıf Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Muduru 
Turk Medeaı Kanunun hükümlerine gore kurulan vakıflar hakkındaki tü

züğün 13 maddesi gereğince ilân olunur 5455 

Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından: 

GAİBF İHTAR 
Türkiye'deki ikamet adresinde bulunmayan ve mükellef olduğu askerlik go-

revini bu güne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanu
nun 25 ilci madde (Ç) fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde Türki
ye'ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ılgıh mercilere müracaat etmediği 
takdirde aynı Kanun hükümlerine gore vatandaşlığı kaybettirme işleminin yapı
lacağı ilânen tebliğ olunur. 

i l i . Ankara, ilçesi • Beypazarı, Mahalle veya Koyu. Yeşıloz Ky, Hane 42, 
Cilt 9, Sayfa 151, Baba Adı - Mustafa, Adı Soyadı: A Ersin Canturk, Doğumu 
1953., 5482/1-1 

Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından 

GAİBE İHTAR 
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan ve mükellef olduğu askerlik gö

revini bu güne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanu
nun 25 nci maddesi (Ç) fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde Tür
kiye'ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedi
ği takdirde aynı kanun hükümlerine gore vatandaşlığı kaybettirme işleminin ya-
püacağı ilânen tebliğ olunur. 

İli Ankara, ilçesi • Beypazarı Mahalle veya Koyu Beytepe Mah, Hane: 39, 
Cilt: 1, Sayfa - 45, Baba Adı Fazıl, Adı Soyadı: Tuncel Ertan, Doğumu 1952., 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı: Hidayet Vakfı 
Vakfedenler: Resul Bölükbaş. Mustafa Albaş. fsa Bölükbaş. Mustafa Büyük

baş. İsmail Bölükbaş, Mehmet Taşçı. Mecit Taşçı. Dursunali Bölükbaş. Omor Çiçek, 
İsmet Tuşçıuğlu, Mehmet Kosanoğlu. Recep Koç. 

Vakfın İkametgahı. Rize 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı.- Rize 2. Asliye Hukuk Mahkeme

sinin 2-t/ö/10(12 gün. E. 1082/20 K. 1082/181 sayılı karan. 
Vakfın Gayesi: Mukadesat ve manevi değerlere bağlı iyi ahlak, tlim vc fa

zilet sahibi öğrenci yetiştirmek için bu öğrencilere maddi ve kültürel alanda yar
dım etmektir 

Vakfın Mul Varlığı: Rize pazar ilçesi Tütüncüler köyünde tapuya kayıtlı 040 
parsel numanılı 320 m 2 miktarında ve üzennde beş katlı kargir binadır. 

Vakfın Organlun: Vakıf Müdürü, Vakıf İdare Heyeti (Mütevelli Heyet) Teftiş 
Kurulu ve Şube Müdürleridir. 

Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tü
züğün 13. muridosi gereğince ilan olunur. 5458 

Adalot Bakanlığından -

MÜNHAL NOTERLİKLER 
1083 yılı gayrisufi gelirleri aşağıda gösterilen bilinci sınıf noterlikler yas 

tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci 

sınıf noterler ile ikinci sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekli 
olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları 
yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lazımdır. 

Puslu ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler, başvurma 
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

ilân olunur. 
Yaş Tahdidi Nedeniyle 

Noterliğin Adı Boşalacağı Tarih Guyrisafi Geliri 

Kocaeli Üçüncü Noterliği 13/5/1984 17.470.773.00 T L 
Ankara ikinci Noterliği 15/5/1964 13.200.058.88 TL. 

5454 

Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından: 

Türkiye'deki ikamet adresinde bulunmayan ve mükellef olduğu askerlik gö
revini bu güne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanu
nun 25 nci maddesi (Ç) fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Tür
kiye'ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedi
ği takdirdo aynı kanun hükümlerine göre vatandaşlığı kaybettirme işleminin ya
pılacağı Hanen tebliğ olunur. 

l ü : Ankara. İlçesi: Beypazarı. Mahalle veya Köyü: Yeşiiö/ ky , Hane: 42. 
Ci l t : 9. Sayfa: 151. Baba Adı: Mustafa. Adı ve Soyadı: Atilla Cantürk. Doğumu -. 1955. 

5480/1-1 



Istaribul Askerlik Dairesi Başkanlığından:
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Türkiye'de ikâmet adresinde bulunmayan ve yurt dıgında oldukları saptanan, bu güne kadar da askerlik görevlerini yapma
yan, aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler; 

403 sayılı Kanunun 25 nd madde ç, d ve e fıkram gereğince İlan tarihinden itibaren üç say içinde Türkiye'ye getereik askerlik 
görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde, haklarında aynı Kanunun hükümlerine göre «Türk Vatandaş
lığım Kaybettirme» işletmine tabi tutulacakları ilânen tebliğ olunur. 

Doğum Köy veya Hane Cüt Sahife 
Tarihi Ach ve Soyadı Baba Adı I i i İlçesi Mahallesi No. No. No. 

1 1957 Micnael Willy 
August Fricarlch 

Rudolf ISTANBUL Adalar Maden 488 004 
03 

75 

2 1959 Peter Silvio 
Kene Joseph Gabriel 
H1NSOHLOGER 

Rudolf 488 004 
03 

75 

9 1954 Todori POLrTIS Michael > Heybeliada 11 16 92 
4 19Ş4 Argiro ROStDÎS Kostantin Maden 8 13 56 
5 1954 Mahran A§TK Agop > Maden 1 3 42 
5 1954 JorJ SJPWOKEYA Santo > Nisam 22 14 69 
7 1954 Kosta Küçsumm Dimitri Nizam 30 14 24 
8 1954 Ponoyat ÇAYBSAKt Nikola > Nizam Bila 18 222 
9 1955 Niko KIUN3>ARAK1 tstefo > > Burgazada 20 18 6 

10 1955 Hriato ÇtJÇL Yorgi > Heybeliada 15 16 98 
IX 1955 Niko SAİBAİPUUOS Dimitri » Heybeliada 4 23 49 
12 1955 Niko SAMANffiDO Füip » HeybeUada 25 23 52 
13 1966 Yorgi AmymxAixs Stavros > > Maden 5 16 129 
14 1965 Niko KARAKAVTJ tlya > Maden 6 13 34 
15 1966 Hristo YiULiAâ Kani > Maden 20 18 39 
16 1955 Atanarios Zafiria > Maden 22 14 39 

17 1955 Niko VAStLAMött Aristidi » Maden 11 14 146 

- 
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Doğum 
S. No. Tarihi Adı ve Soyadı Baba Adı 

18 1955 Alk i P U L A P U L O S Dimitri 
19 1955 Dimltri ÇrÇEKKA Sokrat 
20 1955 Koçp BÜYÜSALATÎ Yani 
21 1953 Niko A N G L E Z A K t Panayot 
22 1956 Mihal KÜÇÜKSAKAT1 Yorgl 
23 1956 Saba MAĞDAKİS Yakavoz 
24 1956 Yordan PAKULADÎS Panayot 
25 1956 Dimitros GULOGLU Yorgi 
26 1956 Vlladimir F O N L A N G E Viladimir 
27 1956 Kostantin Manuel 

M A Y A T A P U L O 
28 1956 Liyonita SABUNCAKÎ Elefterios 
29 1956 Tbdori Angelos 

VEL1MAHTAPULOS 
30 1956 Yani KUNERİANOS Andon 
31 1956 Pollvyos ÇAKALİS Harirma 
32 1956 Yorgo KEKERİ Niko 
33 1956 Juyan POLJTtS Vasll 
34 1956 Kostantin TOTONI Sotirl 
35 1956 Niko MARTNAK1 Yorgo 
36 1956 Petro MONGR1D1 Tanaş 
37 1951 Vahan A G P Y A N Aşot 
38 1954 Şahnur SİVASLI Nobar 
39 1956 Leonida V U C A Z Haralambos 
40 1957 Istaratl ZTJLOS Nikoli 
41 1957 Yorgi KUTELAK1S Kostantin 
42 1957 Lazaro P A P A T A P U L O Isplro 
43 1957 Vasil Andrea 

KOSTANTrNOPULOS 

Köy veya Hane Cilt Sahife 
111 İlçesi Mahallesi No. No. No. 

İstanbul Adalar Maden 12 110 25 
» Nizam 34 14 90 
> > Nizam 13 14 99 
> » Burgazada 14 18 12 
» Nizam 22 14 100 

» Nizam 41 14 88 
D Nizam 50 14 28 
H Nizam 6 14 20 
S Nizam 10 3 13 

» » Maden 56 14 146 

» Maden 8 16 234 
Maden 22 16 142 

» Maden Bila 13 14 
» Burgazada 7 18 28 

Heybeliada 6 23 19 
Heybeli ada 1 23 23 
Heybeliada 13 23 28 
Heybeliada 7 23 88 

» Heybeliada 31 15 4 
Kınahada 10 7 44 
Heybeliada 8 24 32 

T> Nizam 8 13 59 
» Maden 20 13 29 

> Maden 45 13 24 
Nizam Bila 16 22« 

» Nizam 10 16 144 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ı 

2978 sayılı ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun'a göre, vergi 
iadesine esas olacakı 

1 — VERGİ İADE BİLDİRİMİ (Memur, işçi ve emekliler için) 
2 — VERGİ İADE BEYANNAMESİ (İşverenler için) 
3 — V E R G İADE BİLDİRİMİ (Götürü usûlde vergilendirilenler için) 
4 — ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ İCMAL BORDROSU 
İşletme Müdürlüğümüzce bastırılmış o!up, toptan ve perakende olarak 

Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğü Resmi Gazete satış yerlerinde satıl
maktadır. 

Ayrıca, Ankara içi ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
teşebbüs ve isteklilerin ihtiyaçları İşletme Müdürlüğüne yapacakları yazılı 
siparişler ile ücreti mukabilinde karşılanacaktır. 

• F i k i r ve Sanat Eserleri Kanunu» son değişiklik şekliyle İşletme Müdür

lüğümüzce bastırılmış olup. 125,— TL. karşılığı Başbakanlık Basımevi İşletme 

Müdürlüğü Besmi Gazete Satış yerlerinde satılmaktadır. 

Resmî Gazete'de yayımlanacak ilânların gecikmeden zamanında yayım-
lanabilmesi için, doğrudan doğruya (Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğü Ankara) adresine gönderilmesi rica olunur. 

BAŞBAKANLIK 
Neşriyat Daire Başkanlığı 

Resmi Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare B ö l ü m ü : 

Sayfa 

Bakanlar Kurulu Kararları 

84/7876 M a r d i n İli Nusaybin ilçesinin İmar Düzenine T a b i Kılınma

sına D a i r K a r a r ı 

84/7857 Türk Vatandaşlığını Kaybettirme Hakkında K a r a r 3 

Yönetmelikler 

— İçişleri Bakanlığı M a h a l l i İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği 4 

— Gümrük Yönetm. l iginin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 

Bazı M a d d e l e r Eklenmesi Hakkında Yönetmelik 15 

— Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve D e p o l a n Hakkın

daki Yönetmeliğin Değişiklik Yönetmeliği 62 

— İlânlar 63 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




