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BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

MADDE 1. — Bu Kanunda, Türk vatandaşları hakkında yabancı devlet mah
kemelerinden verilen ceza mahkûmiyetlerinin Türkiye'de-, yabancılar hakkında 
Türk mahkemelerinden verilen ceza mahkûmiyetlerinin de hükümlünün uyruğu 
bulunduğu devlette yerine getirilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Genel esas 

MADDE 2. — Mütekabiliyet esasları ve andlaşmalarda öngörülen hükümler 
mahfuz kalmak kaydıyla; 

1. Türk vatandaşları hakkında yabancı ülkelerde verilen hürriyeti bağla-
yıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin Türkiye'de yerine getirilmesine, 

2. Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlar 
yıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin yerine getirilmesinin, yabancının uyruğu olduğu 
devlete bırakılmasına. 

Bu Kanundaki esaslar dairesinde karar verilebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Türk Vatandaşları Hakkında 

Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Türkiye'de Yerine Getirilmesi 

Yerine getirme şart lan 
M A D D E 3. — Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden 

verilip kesinleşen mahkûmiyetlerin Türkiye'de yerine getirilebilmesi için aşağıda
ki şartların bulunması gereklidir.-

1. Yabancı ülke yetkili makamınca talepte bulunulması ve talepnameye; 
a) Kesinleşen ve infazı gereken mahkûmiyet kararının tasdikli örneğinin 

ve uygulanan kanun maddeleri metinlerinin, 
b) Hükümlünün nakle rıza gösterdiğine dair hâkim huturunda veya irade 

beyanını tespite yetkili Türk konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazılı beya
nının, 

c) İnfazı gereken, bakiye cezayı gösteren belgenin, 
d) (a), (b) ve (c) benlerinde sayılan belgelerin Türkçe tercümelerinin. 
Eklenmesi. 
2. Yabancı mahkeme kararında kabul edilen subut sebeplerine bağlı ka

lınmak kaydıyla suç konusu fiilin, Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza 
ve emniyet tedbirini gerektiren bir suç teşkil etmesi, 

3.İlgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmadıkça, talep tarihinde, hü
kümlünün yerine getirilmesi gereken bakiye en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı ce
zasının bulunması, 

4. Yabancı mahkeme hükmündeki subut sebeplerine göre Türkiye'de tayin 
olunacak ceza müeyyidesinin zamanaşımına uğramamış bulunması. 

5. Hükümlü hakkında mahkümiyetine esas olan fiil sebebiyle, Türkiye'de 
ayrıca soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması, 

8. Mahkûmiyete esas olan fiilin siyasî, askeri veya bunlara murtabit cü
rümlerden bulunmaması, 

7. Yerine getirme talebinin Türk hukuk düzenine aykırı düşmemesi. 

Talebin incelenmesi . ' 
M A D D E 4. — Yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye'de 

yerine getirilmesine Adalet Bakanhğının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafın-
dan karar verilebilir. 

Görev ve yetki 
M A D D E 5. — Yabancı mahkeme ceza ilâmına Türkiye'de uygulanacak mü-

eyyidenin tayin edilmesi konusunda karar vermeye, yabancı mahkûmiyet ilâmına 
esas teşkil eden suçun niteliği veya cezanın miktar ve mahiyetine göre görev yö
nünden tekabül eden Ankara mahkemesi yetkilidir. 

Yerine getirme karan 
M A D D E 6. — Mahkemece yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararının aşa

ğıda belirtilen şekilde yerine getirilmesine en geç 15 gün içinde karar verilir. 
1. Yabancı mahkeme kararında subutu kabul edilen suça, Türk kanunları-

na göre verilmesi gereken ceza müeyyidesi veya bu suça en yakın ceza müeyyidesi 
tayin olunur. Bu suretle tayin edilen ceza miktarı yabancı mahkeme kararında ta
yin edilmiş ceza süresini geçemez. Fiil Türk hukukuna göre daha hafif cezayı ge
rektirdiği takdirde müeyyide buna göre tayin olunur. 

2. Yerine getirmeyi isteyen devlette tutuklulukta veya hükümlülükte geçen 
süreler cezadan mahsup edilir. 
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Yerine getirme kararının verilmesi sırasında cezadan mahsup işlemi yapıl
mamış veya mahsup şartları daha sonra ortaya çıkmışsa bu hallerde de mahke
mece gerekli karar verilir. 

Acele itiraz 
M A D D E 7. — Mahkemece verilen karara karşı Cumhuriyet savcısı, hükümlü 

veya vekili tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz mercinin tayininde 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesi hükmü uygulanır. 

Yerine getirme 
M A D D E 8. — Kesinleşen yerine getirme kararlan genel hükümler dairesinde 

infaz olunur ve adli sicile kaydedilir. 
Kanun yolu 
M A D D E 9. — Mahkûmiyetin esasına taallûk eden itiraz ve taleplerin ince-

lenmesi, hükmün esasına karar veren yabancı mahkemeye aittir. 
Tutuklama 
M A D D E 10. — 3 üncü maddeye uygun olarak bir ceza mahkûmiyetinin yerine 

getirilmesi talebi alındığında, mahkûmiyetine karar verilen kimsenin Türkiye'de 
bulunup da kaçma şüphesini uyandıracak vakıaların mevcudiyeti halinde mahke
mece tutuklanmasına karar verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türk Mahkemeleri Tarafından Yabancılar Hakkında Verilen Ceza 
Mahkûmiyetlerinin Hükümlünün Uyruğu Olduğu Ülkede 

Yerine Getirilmesi 
Talep şartıma 
M A D D E 11. — Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hür

riyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirlerinin yabancı ülkede yerine getirilmesi 
için aşağıdaki şartların bulunması gereklidir: 

1. Türk mahkemelerince verilen mahkûmiyet hükmünün, hükümlünün uy
ruğu olduğu devlet tarafından aynen veya karardaki subut sebepleri ile bağlı 
kalınmak kaydıyla o devlet kanunlarında aynı nev'iden fiil için öngörülen hürri
yeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbiri şeklinde uygulanacağının taahhüt edilmesi. 

2. Hükümlünün Türkiye'de belli ikametgahı veya işyerinin bulunmaması, 
3. Yabancı hükümlü hakkındaki cezanın uyruğu olduğu devlette infazına 

hakim veya o devletin irade beyanını tespite yetkili konsolosu önünde muvafakat 
etmiş olması, 

4. Mahkûmiyet kararında ayrıca para cezasına ve şahsi hakka hükmedil
miş ise bunların ve mahkeme masraflarının ödenmiş olması. 

5. Hükümlünün belirli bir siyasi, dini ve ırki görüşe sahip olması sebebiyle 
kovuşturmaya tabi tutulacağına veya cezalandırılacağına dair ciddi sebeplerin bu
lunmaması. 

Yerine getirme karan 
M A D D E 12. — Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında vMllen 

mahkumiyet kararlarının, hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine getirilme-
sine Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verile
bilir. 

Yerine getirme muamelesinin tamamlanması 
M A D D E 13. — Mahkûmiyet karanın yabancı ülkede yerine getiririldiğinin bil

dirilmesini müteakip keyfiyet Adalet Bakanlığınca hükmü veren mahkemeye intikal 
ettirilir. Yabancı ülkenin yerine getirme muamelelerini tamamlamaması halinde, 
Türkiye'de infazla ilgili muamelelere devam olunur. 
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Kanun yolu 
M A D D E 14. — Mahkûmiyetin esasına taallûk eden talepler, hükmü veren 

mahkemece incelenir. 
Nakil muameleleri 
M A D D E 15. — Bu Kanun hükümleri dairesinde Türkiye'ye getirilecek veya 

t yabancı ülkeye gönderilecek hükümlülerin nakilleri, ilgili taraflar arasında sağla-
nacak mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilir. Nakil masrafları, taraflarca aksi 
kararlaştırılmadığı takdirde talep eden devlet tarafından karşılanır. Bu amaçla her 
yıl Adalet Bakanlığı bütçesine ödenek konur. 

Kaldırılan hüküm 
M A D D E 16. — 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 18 inci maddesi

nin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
M A D D E 17. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
M A D D E 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1984 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20 /1 /1983 Tarihli ve 54 Sayılı 

Kanun Hükmimde Kararname ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Razı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 

Hakkında 20 /1 /1083 Tarihli ve 54. Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 79 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No. 3003 Kabul Tarihi: 8 /5 /1984 

M A D D E 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76 ncı maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Barolar, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca avukatlık mesleğine mensup 
olanların; müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştır
mak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile 
kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Barolar, kuruluş amaçlan ve Kanunda belirtilenler dışında hiçbir faaliyet 
gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili 
olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; siyasetle uğraşamazlar; si
yasî partiler, sendikalar ve demeklerle ortak hareket edemezler; siyasî partiere 
maddi yardım yapamazlar; onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar; 
milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. 

M A D D E 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 77 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine 
son verilmesi 
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Madde 77. — Bölgesi içinde en az onbeş Avukat bulunan her i l merkezinde 
bir baro kurulur. 

Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya bunların bir 
leştirilerek bir baro kurulmasına ve merkezlerinin belirtilmesine Türkiye Barolar 
Birliği karar verir. 

Barolar, kuruluşlarının Türkiye Barolar Birliğine bildirirler. 

Tûkiye Barolar Birliği de keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bildirir ve ba
rolar bu bildirme ile tüzelkişilik kazanırlar. 

Bu Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yasaklamalara uy
mayan baro sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenile-
rinm seçilmesine Adalet Bakanlığının isteği uyarınca bulundukları il Cumhuriyet 
Savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar 
verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri 
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar. 

Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkın-
da onay mercii olarak verdiği kararlan görevli baro organları aynen yerine getir-
mekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idarî yargı merciinin yürütmenin durdu-
rulmasına veya esasına ilişkin karan veya kanunî bir sebep olmaksızın yerine ge
tirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanu
nun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro 
organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları 
saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine ne
den olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının ülkenin ve milletin bölünmez bü
tünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sa-
kınca bulunan hallerde valiler, seçilmiş baro organlarını geçici olarak görevden 
uzaklaştırabilirler. 

Görevden uzaklaştırma karan, dayanaklarıyla birlikte üç gün içinde beşinci 
fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma karar 
nın yerinde olup olmadığını dosya üzerinde inceleyerek bu, konudaki kesin kara
rını en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mah-
kemece karar verilmesi halinde altıncı fıkra hükümleri uygulanır. 

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu 
hakkında uygulanmaz. 

MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 86. — Baro levhasında yazılı her avukat gerek olağan gerekse olağan
üstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir 
engele dayanmış olmadıkça bu toplantılara gelmeyen veya oy kullanmayanlara 
Baro Başkam tarafından 1500 liradan 7 500 liraya kadar para cezası verilir. 

64 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddeye göre verilen 
para cezalan hakkında da uygulanır. 
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M A D D E 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 87 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel kurulun kararlar ı bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, genel kurul baş
kanlık divanı tarafından imzalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 

M A D D E 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 111 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Yasaklar, mal edinme, protokoldaki yer. görevden uzaklaştırma ve göreve 
son verme 

Madde 111. — Türkiye Barolar Birliği, kuruluş amaçları ve kanunda belirti-
lenler dışında herhangi bir faaliyet gösteremez; kendisine kanunla verilen görev
lerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleye
mez; siyasetle uğraşamaz; siyasi partiler, sendikalar ve demeklerle ortak hareket 
edemez; siyasi partilere maddi yardım yapamaz, onlarla siyasî ilişki ve işbirliğl 
içinde bulunamaz, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde belli adayları 

Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşını ve taşınmaz mal 
edilebilir. 

Birlik, protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır. 

77 nci maddenin 5, 6, 7. 8 ve 9 uncu fıkraları hükümleri Birlik organları 
hakkında da uygulanır. 

M A D D E 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel kurul baroların avukatlıkta en az onbeş yıl kıdemli olan üyeleri ara
sından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulur. 

M A D D E 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 154 üncü maddesi a ş a ğ ı d a 
şekilde değiştirilmiştir. 

İ ş t .n yasaklanmanın zorunlu olduğu haller 

Madde 154. — Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya tutuklama 
müzekkeresi çıkarılan veya Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya rüşvet, 
sahtecilik. hırsızlık. d o l a n d ı r ı c ı l ı k kötüye kullanma ve yalan yere tanıklık 
cürümlerinden biri ile hakkında kamu davacı açılan ve 42 nci madde uyarınca 
geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı 
halde aynı maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebep olmaksızın ilgili 
mercie ödememiş olan avukatların işten yasaklanmaları zorunludur. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma sebeplerinin meydana gelme
sinden itibaren iki ay içinde disiplin kurulunca haklarında işten yasaklama karan 
verilmeyen avukatlar, Bakanlığın doğrudan vereceği kararla işten yasaklanırlar. 

M A D D E 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklen
miştir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli avu
katlar 

E K M A D D E 1. — Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsle-
rinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazıl-
malan isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar hakkında bu Kanunun avukatlık mesle
ğine kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri aynen uygulanır. Bunlar. 
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görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatlar yetkile-
riyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydını yaptır
mayan avukat, çalıştığı yer barosuna bilgi verir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak istemediklerini bildiren 
adayların, sadece avukatlık mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzen
lenmesine karar verilerek kanunda öngörülen diğer işlemler aynen yerine getirilir. 

Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma halinde, avukatlık mesleğinin 
yapılabilmesi, baro levhasına yazılmakla mümkündür. 

Bu Kanunun avukatlar hakkında öngördüğü disiplin işlem ve, cezalan, bu 
maddede sözü edilen avukatlar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer 
barosunca uygulanır. 

Yurt dışına çıkma izni 

E K MADDE 2. — Türkiye Barolar Birliğini veya baroları temsil etmek .üzere 
uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak Adalet Bakanlığının iznine tabidir. 

Seçimlerin yapılması 

E K M A D D E 3. — Barolar İle Türkiye Barolar Birliğinin bu Kanuna göre 
gizli oyla yapılacak organ seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki esaslara göre yar
gı gözetimi altında gerçekteştirilir. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce. Baro 
seçimleri için levhaya kayıtlı avukatları, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de 
genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeleri belirleyen liste, toplantının 
gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplan
tıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer Üçe seçim 
kurulu başkam olan hâkime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu 
bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı 
tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüş
melerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve seçimlerin ertesi gün 
olan Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şe
kilde düzenlenmesi zorunludur. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle 
varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak avukatları belirleyen 
liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen düğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile 
toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet dairesi ve baro ilan yerlerinde asılmak 
sureti ile üç gün süre ile ilan edilir. 

ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en 
geç iki gün içinde kesin, olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylana-
rak İlgili baro veya Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 

Hâkim kamu görevlileri veya aday olmayan avukatlar arasından bir başkan 
ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek, 
üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanın yokluğunda kurula yaşlı üye ' 
başkanlık eder. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütül
mesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif ,işleri 
bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 
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Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her dörtyüz kişi için bir oy 
sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar 
olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak a r a ç 
ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır. Ve sandıkların konacağı yerler hâkim 
tarafından belirlenir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip seçim san
dık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması 
halinde tutanaklar, hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği se
çim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçlan ilan edilir. Kullanılan oylar 
ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere 
ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı 
gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların 
karara bağlanmasından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre kesin so
nuçlan ilan eder ve ilgili baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir. 

Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı yazılı 
bulunmayan avukat oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmi 
kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve istedeki isminin karşısındaki yerin 
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerlnde îlçe seçim kurulunun mühürü 
bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı 
ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile kullanı- , 
lir. Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel 
Kuruluna katılır ve oy kullanır. 

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna ay-
kırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan 
az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yer ileneceği Pazar gününü tespit ede
rek ilgili baroya veya Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız 
seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere 
uygun olarak yürütülür. 

îlçe seçim kurulu başkam hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyele
rine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da be-
lirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Türkiye Baro
lar Birliği ve ilgili baroların bütçelerinden karşılanır. 

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

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâki
min ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere u y m a n l a r a , eylemin ağırlığına göre bu 
Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 

Denetim , " 

EK M A D D E 4. — Adalet Bakanlığı. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organ-
larının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarım ve malî 
işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir. Bu idari 
ve mali denetim, adalet müfettişlerince yapılır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 9. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrası 

ile 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yasama Bölümü Sayfa: 8 
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2/2/1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 

Kanun No. 3004 Kabul Tarihi: 9.5.1084 

MADDE 1. — Belediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirle-
rinden Pay Veri lmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

Madde 1. — Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediye
lere % 10,30, ü özel idarelerine % 2,30 nispetinde pay verilir. 

Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık olarak hesaplanıp tahsil edilen 
ayı takip eden ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara kay
dolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan belediyeler payının Genel 
Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 8'ine tekabül eden bölümü banka tara-
fından İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre bü
yük kent belediyeleri dışındaki, belediyelere dağıtımı planlanır. 

İller Bankasında toplanan belediyeler payının, Genel Bütçe vergi gelirleri tah-
silatı toplamının % 2'sine tekabül eden bölümü Bayındırlık ve İskân Bakanlığı em
rinde «Belediyeler Fonu» olarak İller Bankasındaki bir hesapta toplanır. 

Bu Fon'dan nüfusuna bakılmaksızın bütün belediyelerin, İller Bankasının yıl-

lık yatırım programına giren haritaları, imar planlan, bilcümle tesisleri ve bunlara 

alt projeler İçin Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca, hazırlanıp Resmî Gazetede ya-

yınlanacak yönetmelikteki esaslara göre tahsiste bulunulur. 

Yasama Bölümü Sayfa : 9 

GEÇİCİ MADDE. — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup ol-
madığına bakılmaksızın baroların organları ile Türkiye Barolar Birliği GENEL Ku-
rulunu oluşturacak delegelerin ve Türkiye Barolar Birliğinin organlarının seçimleri 
1 Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. 

Birinci fıkraya göre yapılan seçimler, baro organları ile Türkiye Barolar Bir-
liği Genel Kuruluna seçilen delegeler hakkında 1983 yılının, kanunda öngörülen 
ayında; Türkiye Barolar Birliğinin organları hakkında ise, 1984 yılı Mayıs ayında 
yapılmış sayılır ve kanunî süreleri buna göre hesaplanır. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanon yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1984 
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Bu Fon'un % 6'sı Boğaziçi imar Müdürlüğü payı olarak ayrılır; her yıl sonun
da tahsis edilemiyen bölümü İller Bankası sermayesine aktarılır. 

İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel idarelerinin vadesi gelmiş 
borç taksitlerini Genel Bütçe'den bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan il özel idare payının Genel 
Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 2'sine tekabül eden bölümün % 80'İ Ban-
ka tarafından, İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına 
göre il özel idarelerine dağıtılır. % 20'si ise İller Bankasında il özel idareleri için 
İçişleri Bakanlığı emrinde toplanır. 

Belediyelere ve il özel idarelerine ait paylardan eşit miktarlarda alınarak 
teşkil olunacak ve Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 0,60'ına tekabül 
eden kısmı İçişleri ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde «Mahalli İdareler 
Fonu» olarak İller Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. 

Bu Fon'un yarısı Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belediyelerin imar uygula-
malarında, diğer yansı da İçişleri Bakanlığınca mahalli idareler için kullanılırr. 

Mahalli İdareler Fon'unun dağıtımı ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanarak 
Resmi Gazetede neşredilecek yönetmelikteki objektif kriterler gözönünde bulundu-
rularak yapılır. Dağıtım esaslarının tespitinde, kalkınmada öncelikli bölgelere ağır
lık verilir. 

M A D D E 2. — 1984 Mali Yılı Bütçe Kanununun 66 ncı maddesinin (e) bendi 
ile 18.11.1983 tarih ve 2960 sayılı Kanunim 15 inci maddesinin (b) bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

M A D D E 3. — 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 3 üncü mad
de eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 inci madde ile Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
toplamından ayrılması öngörülen payların % 2 lik kısmı İller Bankasında Beledi
yeler Fonu olarak ayrılmak üzere Belediyeler için 1984 yılında % 7,15; 1985 yılında 
% 8,15; 1986 yılında % 9,30 ve il özel idareleri için, 1984 yılında % 1,15; 1985 yılında 
% 1.15; 1986 yılında % 1,30 olarak uygulanır. 

«Mahalli İdareler Fonu» Genel Bütçe vergi gelirleri toplamının 1984 yılında 
% 0,30'u; 1985 yılında % 0,30'u; 1986 ve müteakip yıllarda % 0,60'ı olarak oluşturulur. 

M A D D E 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

M A D D E 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/5/1984 

Yasama Bölümü S a y f a : 10 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlara vekillik etme işlemi 
T. c. 

, BAŞBAKANLIK 9/5/1984 
Personel Genel Müdürlüğü 

19 - 308 - 08647 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
11 -14 Mayıs 1984 tarihleri arasında Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı 

İsmail ÖZDAĞLAR'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam A. Kurt-
cebe ALPTEMOÇİN'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 9 / 5 / 1 9 8 4 

39-06-29-84 - 284/2314 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ: 9 Mayıs 1984 gün ve 19-308-08647 sayılı yazınız. 

11-14 Mayıs 1984 tarihleri arasında Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı 
İsmail ÖZDAĞLAR'ı dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam A. Kurt-
cebe ALPTEMOÇİN'in vekillik etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 

Kenan E V S E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

Personel Genel Müdürlüğü 7/5/1984 

19-308-08563 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
15-17 Mayıs 1984 tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak Avrupa Grubu ve 

Savunma Planlama Komitesi (DPC) Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Belçi
ka'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Zeki YAVUZTÜRK'ün dönüşüne kadar-. 
Milli Savunma Bakanlığına. Devlet Bakam Sudi N.Türel'in vekillik etmesini yüksek 
tasviplerine saygıyla arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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TÜRKİYE 

CUMHURBAŞKANLIĞI 7/5/1984 
39-06-28-84-250/2257 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ: 7 Mayıs 1984 gün ve 19-308-08563 sayılı yazınız. 
15-17 Mayıs 1984 tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak Avrupa Grubu ve — 

Savunma Planlama Komitesi (DPC) Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Belçi
ka'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Zeki YAVUZTÜRK'ün dönüşüne kadar; 
Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Sudi N. TÜREL'in vekillik etmesi uy
gundur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı: 84/8064 

28/7/1983 tarihinde Zonguldak ve çevresinde meydana gelen sel felaketinden 
zarar gören tüccar, sanayici ve küçük esnaf ve sanatkârlara, demirbaşlarını ve ticari 
emtialarım onarmak ve yenilemek üzere özel kredi tahsisi hakkındaki ekli Karar'ın 
yürürlüğe konulması; Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcılığı'nın 2/5/1984 tarihli ve 
19460 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 8/5/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T.ÖZAL Başbakan 
V . AR IKAN K. O K S A V A . M . Y ILMAZ S. N . TÜREL 

Devlet Bak. - Başbakan Y rd . V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A . T E N E K E C İ I. Ö Z D A Ğ L A R A . K. A L P T E M O Ç İ N M . N. ELDEM 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakan 

Z. Y A V U Z T O R K A . TANRIYAR V. H A L E F O Ğ L U V. A R I K A N 
MİLLİ Savunma Bakanı İçişleri Bekanı Dışiş ler i Bakanı Mal iye ve Gümrük Bakan 

M . V . D İ N Ç E R L E R I. S. G İ R A Y M . AYDIN 
Milli Eğitim Genç l ik ve Spor Bakanı Bayındır l ık ve lak in Bakanı Sağlık ve Sosyal Ya rd ım Bakan. 

V . ATASOY K. O K S A Y M . K A L E M L İ 
U laş t ı rma Bakanı Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanı V. Ça l ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Z. Y A V U Z T Û R K C . B Ü Y Ü K B A Ş M . M . T A Ş Ç I O Ğ L U 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı V . Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kü l tür ve Turizm Bakanı 

8/5/1984 tarihli ve 84/8064 sayılı Kararnamenin Eki Karar 
1 — 28/7/1983 tarihinde Zonguldak ve çevresinde meydana gelen sel felaketin 

den zarar gören tüccar, sanayici ve küçük esnaf ve sanatkârlara, demirbaşlarını ve 
ticari emtialarım yerlerine koymalarını teminen, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yap-

' tınlan inceleme sonucu düzenlenen bilgi formlarına göre tesbit olunan hasar ve kredi 
hasar oram esas alınarak, 5 yıl vadeli, 2 yılı ödemesiz dönemli ve % 26 faizli olarak 
500.000.000.— liraya kadar özel kredi tahsis olunur. 

Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : 2 
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2 — Felaketzedelere bankalarca daha önce açılmış krediler özel krediye dö-
nüştürülür. Banka kredisi kullanmayanlar ise, 1. madde çerçevesinde özel krediden 
yararlandırılırlar. 

3 — Uygulamadan yararlanacak bölgenin - şehir, kasaba - nereleri olacağı Zon
guldak Valiliği tarafından tesbit olunur. 

4 — Bu karara göre açılacak kredilerin itfa şartları bankalarca belirlenir, 
itfa şartlarına uyulmaması halinde açılan kredilere, normal ticari kredi faiz oranları uy
gulanır. 

5 — Bankaların talebi halinde gerekli finansman T. C. Merkez Bankasınca 
sağlanır. 

6 — 31/8/1983 tarih ve 83/7004 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

7 — Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

8 — Bu kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Karar Sayısı. 84/7976 

Afyon ili'nin Merkez Îlçesi'ne bağlı İscehisar Köyü civarında ve Maden Tet
kik ve Arama Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan PRT: 3113,(28/40) ruhsat sayılı 
taşocağı sahasındaki mermer maddesinin, bu ruhsat sahasına münhasır ve 2/4/1984 
tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınmasi; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın 5/4/1984 tarihli ve 17C/PRT: 3113-442/07690 sayılı ya
zısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanunu'nun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı Kanunla 
değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/4/1984 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

Kenan, EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM K. OKSAY A . M . Y ILMAZ 9. N. T Ü R E L 
Devlet Bak, Başbakan Yrd . Devlet Bakam Devlet Bekanı Devlet Bakanı 

A . T E N E K E C İ i. Ö Z D A Ğ L A R A . K. A L P T E M O Ç İ N M . N. ELDEM 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bekanı 

Z . YAVUZTORK A. TANRIYAR V . H A L E F O Ğ L U V. AR IKAN 
Milli Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dış iş ler i Bakanı Mal iye ve Gümrük Bakanı 

M . V . D İ N Ç E R L E R İ S . G İ R A Y M . AYDIN 
Milli Eğitim Genç l ik ve Spor Bakanı Bayındır l ık ve İskan Bakanı Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanı 

A . K. A L P T E M O Ç İ N H. H. D O Ğ A N M . K A L E M L İ 
U laşt ı rma Bakanı V . Tar ım Orman ve Köyiş ler i Bakanı Ça l ı şma v « Sosyal Güvenl ik Bakanı 

H . C . A R A L C. B Ü Y Ü K B A Ş M . M . T A Ş Ç I O Ğ L U 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Kültür ve Turizm Bakanı -

Yürü tme ve idare Bölümü Sayfa : 3 
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Yönetmelik 
TRT Genel Müdürlüğünden : 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği 

BiRİNCİ KISIM 
GENEL HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ. K A P S A M V E TANİMLAR 

Amaç 
Madde l — Bu yönetmeliğin amacı, radyo ve televizyon reklam yayınları ile 

spor saha ve tesisterine kabul edilecek reklamlarda uyulması gereken esasları be-
lirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu yönetmelik, Kurum ile reklam veren müştenlerhı uyması ge
reken kuralları kapsar. 

Tanımlar 

Madde 3 — Bu yönetmelikte geçen deyimlerden : 
a) Kurum: Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu, 
b) Müşteri: Reklâm veren gerçek kişiyi., özel hukuk tüzelkişisini, kamu ku

rum ve kuruluşunu, 
c) Reklam: Müşterinin, bir ürün veya hizmetin ticari yönden tanıtılması 

amacıyla vereceği görüntülü veya görüntûsüz duyuruyu, 
d) Kamu ilan : Kamu kurum ve kuruluşunun, ekonomik çıkar sağlama 

amacı gûtmeksizin, mevzuat hükümlerinin ve kamu hizmetlerinin gereği olarak 
yayınlatmak istediği görüntülü veya görüntûsüz duyuruyu. 

e) Spot: Reklam maksadıyla kullanılan kelime, deyim, cümle veya cümle
leri. 

f) Cıngıl: İçinde reklam kelime veya kelimeleri bulunan müziği, 
g) Posta: Aynı programı, aynı anda yayınlayan birden fazla radyo istas

yonu topluluğunu (TRT-1, TRT-2, TRT-3 gibi), 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
TEMEL İLKELER 

Temel ilkeler 
Madde 4 — Reklâm yayınlarının dûzenlenmsine İlişkin temel ilkeler şun

lardır : 
a) 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda öngörülen görev 

ve yayın esaslarına uyulur. 
b) Gerek mevzuat gerekse kamu yayın organı niteliğinin ve Kurumun yar 

yın politikasının sonucu olarak tespit edilen ve edilecek olan diğer yayın esasları 
ile verilmiş ve verilecek talimatlara uyulur. 

c) Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak rekl&m yayınları ile ilgili İşlem
lerde, Kurumun yorum ve karan esastır. Müşteri buna uymakla yükümlüdür. 

d) Kurum, gerektiğinde rekl&m kabul etmeyebilir; reklâm yayın sürelerinde 
değişiklik yapabilir; rekl&m yayınlarını kısmen veya tamamen kaldırabildiği gibi. 
yayın İçin kabul edilmiş herhangi bir reklamın yayınlanmasını da durdurabilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : 4 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
YAYIN ESASLARI 

Reklam yaymmın belirtilmesi 

Madde 5 — Yapılan yayının bir reklâm yayını olduğu Kurum tarafından ya-
yının başlayış ve bitişinde belirtilir, Bu kural, belirli bir program veya film ara
sına alınacak reklâmlarda da uygulanır. 

Kurum yayım ile bağlantı 
Madde 6 — Reklamlarda, Kurumun yayınları ve yayınladığı programlarla 

bağlantı kurulamaz, hatırlatma yapılamaz, çağrışım yaratılamaz, benzerlikten 
yararanı lamaz. 

Atatürk, tarihi ve dini kişiler ve konular 
Madde 7 — Atatürk, Türk milletine malolmuş tarihi kişiler, Türk; ve yalancı 

devlet büyükleri, dinî kişiler ve dinî konular hiçbir suretle, toplumun değer hü-
kümlerini zedeleyecek veya bunları istismar edecek şekilde reklam konusu yapı-

lamaz. 

Dil 

Madde 8 — Rekl&mlarda, kolayca anlaşılabilir, doğru, teiniz ve güzel bir 
Türkçe kullanılır. Marka dışında Türkçe karşılığı bulunan yabancı dillerdeki te
rimler ile lehçe ve ağız kullanılamaz, argo kelimelere yer verilemez, etnik grup 
ayırımı yapılamaz. 

Politik propaganda 

Madde 9 — Relamlarda, politik propaganda amacı güdülemez. Doğrudan 
doğruya veya dolaylı olarak politik nitelik taşıyan ve devletin yasama, yargı ve 
yürütme yetkileri ve bunların kullanılması ile İlgili bulunan reklamlar kabul edi-
lemez. 

Haksız rekabet ve cevap vermeye yol açmama 
Madde 10— Reklâmlar, haksız rekabete yer verici, diğer ürün ve hizmetleri 

doğrudan doğruya veya imâ yoluyla kötüleyici, alçaltıcı ve alay konusu edici veya 
karşılıklı cevap ve iddialara yol açıcı nitelikte olamaz. 

Yanıltma ve istismar 
Madde 11 — Reklâmlarda, halkı aldatıcı, yanıltıca, tecrübe ve bilgi noksan-

lıklarını istismar edici söz ve görüntü unsurlarına yer verilemez. 

Reklâmlarda, bilinmeyen, açıklanmayan, özel nitelik taşıdığı şeklinde bir ' 
kanaat uyandırabilecek unsurlar kullnı lamaz. 

Reklâm konusu ürün veya hizmet ile ilgili olarak muğlâk, dinleyici ve se
yirci tarafından anlaşılması güç terimlere ve yanıltıcı istatistiklere yer verilemez. 
Geçerliliği sınırlı olan istatistik bilgileri genel ve mutlak bir ifade şeklinde belir-
tilemez. 

ö r f ve âdet 

Madde 12 — Reklâmlar, genel ahlâkın gereklerine, milli geleneklere ve ma-
nevi değerlere aykırı olamaz. Şiddet hareketlerine yol açacak, bunları teşvik ede
cek veya destekleyecek, toplumda tedirginlik yaratacak unsurlar ihtiva edilmez. 
Reklâmlarda seks, korku ve bâtıl inançlara yer verilemez, merhamet duygusu İs-
tismar edilemez. 

Yürütme ve I d a r e Bölümü Sayfa : 5 
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İsraf 
Madde 13 — Reklâmlarda, genel olarak, memleketin ekonomik durumuna za

rar verebilecek hususlara yer verilemez; herhangi bir ürünün israfı imâ veya tel
kin edilemez. 

Tasarrufu teşvik ve okuma alış yaygınlaştırmak 
Madde 14 — Tasarrufu teşvik etmek ve okuma alışkanlığını yaygınlaştır-

mak amacıyla : 
a) Gazete ilâveleri, 
b) Veriliş şekli ve ismi açıklanmak ve katılan herkese verileceği müşteri 

tarafından taahhüt edilmek kaydıyla, ücretsiz olarak dağıtılacak kitaplar, 
c) Bankaların kültür faaliyetlerine yönelik hizmetler ve dergiler, 
d) Şartlarının açıklanması kaydıyla ve tasarruf amacına yönelik olarak, 

belli bir ürünün alınıp yerine yenisinin veya bedelinin verilmesi, 
ile İlgili reklâmlar kabul edilebilir. 

Güvenlik kuralı 
Madde 15 — Reklâmlarda, sosyal ve eğitici açıdan geçerli bir gerekçeye da

yanmadığı sürece, trafik, sağlık, çevre sağlığı gibi konularda, güvenlik kuralla-
rının gözetilmediği durumlardan veya tehlikeli davranışlardan söz edilemez ve 
bu tür görüntülere yer yerilemez 

Bağış ve yardımlar 
Madde 16 — Hayır ve yardımlaşma kurumlarının faaliyetleri ile bu gibi ku

rumlara yapılan ve yapılacak yardımlar, reklâma konu olamayacağı gibi reklâm 
aracı olarak da kullanılamaz. 

Merak kampanyası 
Madde 17 — Merak kampanyası niteliği taşıyan reklâmlarda, reklâmı yapıla

cak ürün veya hizmete ait bilgilerin. Kuruma, İlk müracaat sırasında yazılı ola
rak bildirilmesi şarttır. 

Müzik, geçiş müziği ve sinyal 
Madde 18 — Milli marşlar ile Kurumun üyesi olduğu milletlerarası yayın ku-

rumlarının sinyalleri hiçbir şekilde, askeri marşlar ve mehter müziği, karakter-
lerine uygun konular dışında, reklâm yayınlarına dahil edilemez; sinyal ve geçiş 
müziği olarak kullanılamaz. 

Röportaj ve sohbet 
Madde 19 — Reklâmlarda röportaj, sohbet ve benzeri usûllerle bilgisine baş

vurulan kişilerin sözleri, reklâmın konu aldığı alanda uzman olan kişi ve kuru
luşların beyanları, bu kişi ve kuruluşların tecrübeleriyle ilişkisiz ve gerçek dışı 
olamaz. 

Tebrik, teşekkür ve benzeri mesajlar 
Madde 20 — Reklâmlarda bayram, yılbaşı tebrikleri, teşekkür ve benzeri 

mesajlara yer verilemez. 

özel hayat 
Madde 21 — Reklâmlarda, kişilerin övgüsü ve yergisi yapılamaz. İzin alın-

madan kişilerin isimlerinin, fotoğraflarının, düşünme ve yaşama şekillerinin konu 
alındığı reklâmlar kabul edilemez 

Kadercilik ve şans.oyunlan 
Madde 22 — Reklâmlar. kaderciliği övücü ve bu yönde dinleyici ve seyir-

ciyi psikolojik baskı altında tutucu nitelikte olamaz. Şans oyunlarının reklâmlar 
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şahısların hayatında değişiklik yapabilecek tek yol olarak gösterilemez. Kanunî 
dayanağı olmayan şans oyunlarının reklâmı yapılamaz. 

Bir ürün veya hikmetin reklâmı yapılırken, kapak, etiket, kupon ve benzer
lerinin toplanması veya biriktirilmesi mesajım veren, bu yollarla veya başka biçim, 
usûl ve yöntemle şans oyunları düzenlenmesini öngören, ikramiye veya hediye 
olarak maddî ve manevî değerlerin verileceği veya ürün içinde ayrıca başka bir 
hediyenin çıkacağı vaadinde bulunan reklâmlar kabul edilemez. 

Gerçeğe uygunluk ve sorumluluk 
Madde 23 — Reklâmların gerçeğe uygunluğu esas olup, bundan doğacak so

rumluluk müşteriye aittir. Müşteri, Kurumca talep edildiği takdirde, iddialarını doğ
rulayacak olan yetkili kurumlarca düzenlenen belgeleri Kuruma vermek zorundadır. 

Ses denetimi 
Madde 24 — Programlı ve özel tanıtıcı reklâmlarda görev alacak spikerler ile 

reklâmlarda yer alacak cıngılların. Kurum denetiminden geçmiş olması şarttır. An
cak, programlı ve özel tanıtıcı reklâmlarda belli karakterin canlandırılmasında rol 
alan sanatçılar ve yardımcı sesler, buna tabî değildir. 

Müzik yayın ilkesi 
Madde 25 — Reklâm yayınlarında yer alacak müzik parçalan, repertuar, âlet 

ve icra yönlerinden Kurumun müzik yayın ilkelerine uygun nitelikte olmalıdır. 

Marka ve patent sorumluluğu 
Madde 26 — Reklâmlarda, marka ve patent mevzuatım ihlâl etmese bile din

leyiciyi ve seyirciyi yanıltacak benzetmeler yapılamaz. 

Telif haklan sorumluluğu 
Madde 27 — Telif haklan İle ilgili olarak, reklâm programlarında yer alan 

eserler üzerindeki haklar devralınmadan yayın yapılmasından doğacak sorumluluklar 
müşteriye aittir. 

Kabul edilmeyecek reklâmlar 
Madde 28 — Aşağıda sayılan ürün ve hizmetler ile benzerlerinin reklâmları 

kabul edilmez. 
a) Tedavi ve rehabilitasyon kurum ve kuruluşları, 
b) ilâçlar,. 

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, reklâmına izin verilmeyen tıbbî 
müstahzarlar, araçlar, gereçler ve sağlık İçin yararlı olduğu iddia edilen hizmet ve 
ürünler, 

d) Alkollü İçkiler, sigara ve tütünler, 
e) Yapımı sağlığı koruma standartlarına uymayan gıda maddeleri, 
f) Eş bulma veya mektuplaşma kuruluşlarının hizmetleri, 
g) ölüm, doğum, düğün, nişan ve benzeri duyurular, 
h) İş ve işçi bulma duyuruları. 
1) Kan ve kan nakli duyuruları, 
j) Posta ile Ödemeli gönderilen ürünler. 

özel eğitim ve öğretim hizmetleri 
Madde 29 — özel eğitim ve öğretim kuruluşlarının yaptıkları yetiştirme ve eği

timle ilgili olarak, yalnız bu kuruluşların adını, adresini, ücretini, konusunu, progra
mını, kurs ve öğretim devrelerini belirten reklâmlar kabul edilir. Bunların basılı yayın-
larının reklamı yapılamaz. 
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Çocuklar ve gençler 
Madde 30 — Reklamlar, çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlığını olum

suz yönde ,ikileyecek, onları bunalıma, özentiye ve çaresizliğe düşürecek nitelikte ola-
maz. 

Reklam yayınlarında, çocukların İnanç ve sadakat duygularını zedeleyecek söz
lere, görüntü ve yöntemlere yer verilemez; çocuk, reklamların esas unsuru olarak kul
lanılamaz. 

Çocuklar reklâmlarda görüntü unsuru olarak bir ailenin üyesi gibi yer aldık-
larında, davranışlarının görgü ve terbiye kurallarına uygun olması gerekir. 

Garanti veya teminat mesajları Madde 31 — Reklâmlarda, garanti, teminat veya aynı anlamı taşıyan başka 
sözler, ancak bu hususlarla İlgili şartların ve gereğinde alıcının başvurabileceği İşlem
lerin açık olarak belirtilmesi veya alıcının bu b i l g i l i satış yerinden yazılı olarak sağ-
layabilmesi yahut da gerekli belgenin mamulle birlikte kendisine verilebilmesl halle
rinde kullanılabilir. 

Satış şartları 
Madde 32 — ön ödeme şekliyle, taksitle veya diğer kredi sistemleriyle satışlar

dan söz eden reklâmlar, malın peşin ve taksitle satış fiyatı veya satış şartlan gibi ko
nularda, hiçbir yanlış anlamaya yer vermeyecek biçimde hazırlanır. 

Reklamının taklidi 
Madde 33 — Reklâmlarda, başka ürün ve hizmetlere ait reklâmların genel kom-

pozisyonu, metni, sloganı, görüntü düzeni müzik ve ses efektleri, halkı yanıltacak ve
ya kanşıklığa yol açacak bIçimde taklit edilemez. 

Rahatsız edici yöntemler 
Madde 34 — Reklam filimlerinde, hiçbir suretle flaş kullanılamaz. «Zoom», çok 

kısa süreli görüntü değişmeleri, kameranın döndürülmesi gibi yöntemler gözü rahatsız 
etmeyecek şekilde uygulanabilir. Reklâmlarda ses veya görüntü olarak seyirciyi ra-
hatsız edecek yöntemlere başvurulamaz. 

Kollektif reklâm yasağı 
Madde 35 — Televizyon reklâmlarında, aynı müşteriye ait olsa dahi, bir rek-

lâm süresinde, imâl eden veya pazarlayıcı kurutuş adı dışında yalnız Ur ürün veya 
hizmetin reklâmı yapılır. Hareketli reklamlarda, reklâm veren ajansın adı süperpoze 
olarak ve karenin dörtte birini geçmemek şartı ile en çok iki saniye süre İle verilebi-
lir. Bu halde, reklâm ajansından reklâm tarifelerinde belirtilen ücret talep edilir. 

Kurumdan ,ayrılanlardan ilgili yasak 
Madde 36 — Kurumda, memur veya hizmet sözleşmeli olarak çalışan ve televiz

yonda redaktör spiker, spiker, sunucu veya açık oturum yöneticisi ilgili görevlerde ça
lışıp da televizyon ekranında görüntü ile çıkanlardan emeklilik hali hariç, herhangi 
bir sebeple Kurum ile ilişkisi kesilenler, ekrana son çıkış tarihinden itibaren U r yıl 
Süre İle televizyon reklâm filmlerinln görüntüsünde yer alamazlar. 

Özel tanıtıcı reklâm programı 
Madde 37 — özel tanıtıcı radyo reklâm programının başında ve sonunda yer 

verilebilecek olan tanıtma duyuruları, «A firması sunar», «B firması tarafından hazır
lanan» veya «C firması için hazırlanmış» şeklinde Ur takdim olup, hiçbir surette başka 
reklâm mesajı taşıyamaz. Bu program içinde reklâm yapılamaz. Programlarda yer 
alacak konular, tanıtıcı duyuruları yapılan müşterilerle, yönetmeliğin diğer maddelerin
de yasaklanan ürün ve hizmetlerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak reklâmım 
yapacak şekilde İşlenemez. 
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özel tanıtıcı televizyon reklam programının başında ve sonunda yer verilebile-
cek, «A firması sunar», «B firması tarafından hazırlanan» veya < C f irma» için hazır
lanmış» şeklindeki tanıtma duyurusu süresince ve süperpoze olarak o firmaya alt rek
lâm sloganına programın başında ve sonunda yer verilebilir. S u programlarda yer ala
cak konular, tanıtıcı duyuruları yapılan müşterilerle, yönetmeliğin diğer maddelerinde 
yasaklanan ürün ve hizmetlerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak reklamını ya-
pacak şekilde işlenemez. 

İKİNCİ KISIM 
RADYO R E K L A M YAYINLARI 

BİRİNCİ BÖLÜMÜ 
TÜR V E T A N I M L A R 

Tür ve tanımlar 
Madde 38 — Radyolarda yayınlanacak reklâmların tür ve tanımlan şunlardır : 
a) Reklâm ve kamu ilânı : Genel Müdürlükçe tespit edilecek saatlerde Kurum 

spikerlerince okunan reklâm duyurusudur. 
b) Müzlikli ve dramatik yapılı reklâm: Genel Müdürlükçe tespit «dilecek 

saatlerde yayınlanmak üzere, belli süreleri kapsayan üniteler hâlinde müşterilerce 
hazırlanan, içinde müzik, ve dramatik unsurların bulunduğu reklâm duyurusudur. 

c) Programlı reklam : içinde eğitici ve eğitici program bölümü ile bir-
likte reklâmların bulunduğu ve müşterilerin hazırladıkları programdır. Reklâm ku-
şakları İçinde yayınlanacak bu tür programlar ikiye ayrılır. 

1. Müşteri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ve sadece o müşterinin 
bir hizmet veya ürününün reklamının yapıldığı programdır. Reklam firmasının adına 
bu tür programda yer verilmez. 

2. Reklâm firmaları tarafından hazırlanıp Kuruma verilen ve içinde birden 
fazla gerçek kişi veya özel hukuk tüzelkişileri İle kamu lamım veya kuruluşlarına 
ait reklâmlar bulunan programladır. 

d) özel tanıtıcı reklâm programı; Bir ürün veya hizmetin tanıtılması veya 
kültür, eğitim ve turizm hizmeti için hazırlanmış olan programdır. Reklâm kuşaklan 
dışında yayınlanacak bu tür programlar ikiye ayrılır. 

1. Bir defaya mahsus özel tanıtıra reklâm programı: 
Bu programın bütünü, müşteriye ait kuruluşun bir ürünün veya hizmetinin 

tanıtılması için kullanılır. 
2. Periyodik özel tanıcı reklâm programı : 
Başında ve sonunda programı veren müşterinin, 37 nci maddede belirtilen şe

kilde tanıtıcı duyurularını ihtiva eden reklâm programı olup program içinde reklâm 
yapılamaz. Programlarda yer alacak konular, tanıtıcı duyurulan yapılan müşterilerin 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak reklâmım yapacak şekilde işlenemez. 

İKİNCİ BÖLÜM 
R E K L A M V E K A M U İLANI 

Reklâm ve kamu ilanı 
Madde 39 — Reklâm ve kamu ilanının Kuruma veriliş şekli ve esasları Genel 

Müdürlükçe bir talimatla düzenlenir. Bu talimatta yapılacak değişiklikler, müşteri
lere bir ay öncesinden duyurulur. 

a) Metinlerin yayın adedi kadar daktilo İle yazılmış ve birinci kopye olması, 
yabana kelimelerin Türkçe okunuşlarının yazılması, ayrıca yazılış şeklinin de paran-
tez içinde belirtilmesl şarttır. Parantez içindeki kelimeler, kelime sayımına dahil edil-
mez. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9 
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Reklâm ve kamu İlânlarının bir kuşak İçindeki yayın sırası yayın estetiği ba
kımından Kurum tarafından tespit edilir. Müşteriler bu konuda herhangi bir talepde 
bulunamazlar. 

b) özel günler, olağanüstü durumlar ve teknik sebeplerle yayınlanamayan 
reklâm ve kamu ilânları, mümkün olursa aynı gün, Ur sonraki reklâm saatinde, bu 
mümkün olmadığı takdirde açılacak yedek reklâm saatinde, bu da mümkün olmazsa 
ertesi gün aynı saatte yayınlanır. 

Belirli bir zamanda yayınlanması gerekli olup da yayınlanamayan ve yayınlan
masına gerek kalmayan reklâm ve kamu ilânlarından alınan ücret geri verilir. 

c) Herhangi bir sebeple bir reklâm veya kamu ilanının bir kısmı yayınlana-
madığı takdirde, yayınlanamayan kelime sayısı, yayın şefliği, spikerlik ve teknik mü
dürlük raporlarına göre tespit edilerek, yayın ücreti iade edilir. 

d) Reklâm ve kamu ilanının yayın ücreti ilgili vezneye yayından önce yatı
rılır. 

e) Bir reklâm ve kamu ilâm metni, on kelimeden az ise yayın ücreti on kelime 
üzerinden alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PROGRAMLI R E K L A M 

Kuşak yayın süresi ve saatleri 
Madde 40 — Programlı reklâm, reklâm kuşaklan adı verilen zaman bölümleri 

İçinde yayınlanır. Reklâm kuşaklarının süresi aşağıda gösterilen yayın saatleri ara-
sında Genel Müdürlükçe önceden tespit edilir. 

Sabah 05.00 - 12.00 
öğle 12.00 - 16.00 
Akşam 16.00 - 21.00 
Gece 21.00 - 24.00 
Gece yansı 00.01-05.00 

Bu kuşaklarda, takvim yılı başlangıcında yapılacak tahsisler İçin, her takvim 
yılı başlangıcından en geç altmış gün önce, taleplerin kabul edileceğl üniteler ile 
başvuru ve noter çekilişinin tarihleri radyo ve televizyondan duyurulur. 

Başvuru şekli 
Madde 41 — Müşterilerin başvurularında uymaları gereken esaslar şunlardır : 

V a) Takvim yılı başlangıcında yapılacak başvurular, ilgili ünitelerin genel ev
rakına, duyuruda belirtilen süreler İçerisinde yapılır. 

b) Yıl içinde yapılacak başvurulardan, Ankara Radyosu ve yurt dışı yayın
lan ile ilgili olanlar, Reklâm Dairesi Başkanlığına, ortak yayınla ilgili olanlar, ortak 
yayın merkezi olarak ilan edilen bölge müdürlügüne, diğer bölge müdürlükleri için 
de, ilgili bölge müdürlüklerine genel evrak ünitelerine yapılırr. 

c) Müşteri, her bir radyo ve postada, ayrı ayrı günlerde o üzere haftada 
en çok dörder reklâm programına, süre tahsisi için talepte bulunabilir. 

d) Müşteri, talebini gerçek ihtiyacına göre yapmak zorundadır. Gerçek İhti
yacından fazla talepte bulunan müşteri, sözleşmeye davet edildiğinde, talebinin söz-
leşmesini yapmaktan vazgeçtiği takdirde, sıradaki bütün müracaatları geçersiz sayılır. 

e) Müşteri, süre tahsisi için yapacağı başvurulara, ticaret siciline kayıtlı ol
duğunu belirten belgelerle noterden tasdikli imza sirkülerini eklemek zorundadır. 

Süre tahsisi ve sözleşme şartlan 
Madde 42 — Süre tahsisi ve sözleşme şartlan şunlardır: 

f a) Takvim yılı başlangıcı ile ilgili olan ve süresi İçinde yapılan bütün ta
lepler, genel evrak üniteleri tarafından başvuru süresinin son gününden sonraki 
iş gününde, reklâm ünitelerine teslim edilir. 
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b) Talepler, İlgli reklâm ünitelerince, başvuru şartlarını taşıyıp tâşımadı-
gına göre kontrol edilip, sonuç bir tutanakla tespit edilir. Gerekli şartları taşıyan 
talepler, genel evrak numarasına göre tasnif edilir. 

c) Tasnif edilen süre taleplerinin toplamı, ayrılan reklâm süresinden fazla 
ise, tahsis İşlemleri, noter tarafindan kura ile tespit edilecek sıraya göre yapılır. 
Sürelerin dolması yüzünden tahsis yapılamayan talepler, noter çekiliş sırasına göre 
yedek sıraya alınır. Tasnif edilen süre taleplerinin toplamı, ayrılan süre kadar veya 
daha azsa, süre tahsis işlemleri, genel evrak numarasına göre yapılır. 

d) Müşterinin yıl İçinde yapacağı talepler süre tahsisi, başvuru sırasına göre 
yapılır. Başvuru sırası, dilekçenin ilgili ünite genel evrakından aldığı tarih ve Sayı 
ile tespit edilir. Sürelerin dolu olması sebebiyle tahsis yapılamayan müracaatlar, 

, ilgili ünite genel evrakından aldığı tarih ve sayıya göre sıraya alınır. 

e) Tahsis işlemleri, ilgili ünitelerce, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında, 
bir sonraki yıla taşmadan en çok bir yıllık sözleşme yapılarak sonuçlandırılır. 

f) Sıraya alınmış oldukları hâlde ilgili bulundukları yıl sonuna kadar, süre 
tahsis edilip sözleşme yapılamayan başvurular o yıl sonunda hükümsüz sayılır. 

g) Reklâm kuşaklarında yer boşalması halinde, yeni girecek müşteriye kuşak 
sonunda süre tahsis edilir. 

h) Müşterinin kendisine tahsis edilmiş bir sürenin uzatılmasına ilişkin talebi, 
sırada müşteri bulunmaması halınde, yeni sözleşme yapılarak karşılanır. öndeki 
sözleşme iptal edilerek, sözleşme teminatı müşteriye iade edilir. Kuşaktaki diğer 
programlar, kuşak sonuna doğru kaydırılır. 

Süre tahsis taleplerinin değerlendirilmesi 
Madde 43 — Müşterinin süre tahsisleri ile ilgili taleplerinde aşağıdaki hu

suslara uyulur: 
a) Reklâm kuşaklan dolu olan bir postada yer açılması halinde, reklâm 

kuşağında süre tahsis edilebilmesi için, müracaat eden ve birinci sırada olan müş
teri, normal teslim ihbarlı telgrafla veya tebliğ için hazır bulunması halinde. yazı 
ile sözleşmeye davet edilir. Davet yazısı müşterinin başvuru dilekçesindeki adresine 
yapılır -

Müşteri sözleşmeye davet tarihi hariç, üç iş günü içinde, müracaat etmediği 
veya edip de sözleşme teminatım yatırmadığı takdirde, Kurum, müşteriyi talebinden 
vazgeçmiş sayarak süreyi sıradaki diğer müşteriye tahsise yetklidir. Bu şekilde 
kendisine süre tahsis edilen müşteri, sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 
bir hafta sonra programım yayınlatmak zorundadır. 

b) Reklâm kuşaklan boş olan radyolarda, süre tahsis edilmesi için yapıla-
cak başvurulara üç gün içinde cevap verilir. Müşteri bu cevaptan İtibaren, en geç 
onbeş gün içinde sözleşmesini yaparak programım yayınlatmazsa başvurusunu ye
nilemek zorundadır. 

c) Reklâm kuşaklarının tamamı dolmayan her bir radyo ve postada, haf
tada ayrı günlerde olmak kaydıyla dörtten fazla program yapmak İsteyen müş
terilere, ilgili ünitelerce fazla program süresi tahsis edilebilir. 

Sözleşme teminatı 
Madde 44 — Reklâm kuşaklarında kendilerine süre tahsis edilen müşterile

r i , sözleşmelerinin yürürlüğe girmesi için, bir program ücreti tutarında nakdi te
minat, banka teminat mektubu veya talep halinde derhal ödenebilecek devlet tahvili 
vermeleri gereklidir. 
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Program bantları 
Madde 45 — Muhteva bakımından yayın ilkelerine ve yönetmelik hükümleri-

ne aykırı olan ve Kurum teknik standartlarına uymayan program bantları kabul edil
mez. 

Boş geçen program süresi 
Madde 46 — Müşteri, program getirmemek veya 45 mci maddede belirtilen 

şekilde kusurlu program getirmek suretiyle boş geçirdiği süre İçin program ücretini 
3demezse, müteakip programın yayın gününden iki gün önceslne kadar yayınlanma-
yan programının yayın ücretini ödemek zorundadır. Bu şekil,de yayın ücreti ödeyen 
müşterinin, müteakip programı kabul edilir ve teminatına. başvurulmaz. 

Müşteriler, program getirmez veya yukarıda belirtilen şekilde program yayın 
ücretini ödemezse, program yayın Ücreti teminattan kesilir. Müşteri, müteakip prog-
ramını yayınlatmadan önce teminatını tamamlamak zorundadır. Bu hükümlere uy
mayan müşterinin sözleşmesi, Kurum tarafından hiçbir ihbara gerek görülmeksizin 
iptal edilmiş sayılır. 

Program bırakma şartlan 
Madde 47 — Bir müşteri, kendisine tahsis edilen program süresinin tamamı-

nın bırakmak İsterse, bunu otuz gün önce yazılı olarak bildirdiği takdirde, sözleşmesi 
feshedilerek teminatı iade edilir. Müşteri, kendisine tahsis edilen program süresinin 
bir kısmım bırakmak İsterse, bunu otuz gün önce yazılı olarak bildirdiği takdirde, 
sözleşme süresinin bitiminden önce, program süresinin o kısmını bırakabilir. Devam 
ettiği süre için, yeni bir sözleşme yapılır ve teminatı alınır. Önceki teminatı iade 
edilir. 

Yukarıda belirtilen otuzar günlük sürelere uyulmadığı takdirde, sözleşme Ku
rum tarafından hiçbir ihbara gerek görülmeden iptal edilmiş sayılır ve teminatı İrat 
kaydedilir. 

Devir ve temlik yasağı 
Madde 48 — Müşteri, kendisine ayrılan süreyi hiçbir suretle devir ve temlik 

edemez. Bu hususlara uymadığı tespit edilen müşterinin sözleşmesi, herhangi Ur 
ihbara ihtiyaç olmaksızın iptal edilerek, teminatı irat kaydedilir. 

Yayın aksaması 
Madde 49 - Teknik arızalar ve programlarda zaruri olarak yapılacak deği-

şiklikler sebebiyle, bir reklâm programının bütünü zamanında yayınlanmazsa, önce
den duyuru yapılarak, aynı gün başka saatte veya ertesi günler açılacak yedek rek
lâm kuşağı içinde yayınlanır. Programların ertesi gün yayınlanması istenmiyorsa, bu 
husus müşteri tarafından başvuru dilekçesinde belirtilir. Yedek reklâm kuşağı. Önce
den tespit edilmiş ve devamlı Ur süre olmayıp, sadece böyle durumlarda Kurumca 
tespit edilen ve o gün yayınlanamayan reklâm programlarının yayınlanmasına ayrı-
lan yayın zamanıdır. Programlar, yedek reklâm kuşağında normal kuşaktaki Sıra-
larına göre yayınlanır.Ertesi gün yayınlanması İstenmeyen programların ücretleri 
iade edilir. 

Yayın saatinde kayma 
Madde 50 — Teknik arıza sebebiyle U r reklâm programının: 
a) Yayım yanda kalmışsa, yayım engeleyen sebep ortadan kalktıktan son

ra, o kuşak içinde diğer reklâm programlarının yayınma imkân verecek süre varsa, 
kaldığı yerden devam edilir. 

b) Reklâm kuşağı dolu radyolarda kısmen y a y ı n l a n a m a y a n programın yayım 
için reklâm kuşağındaki programlarda kaydırma yapılmaz. Kısmen yayınlanamayan 
program yayınlanmaz. 

c) Programın reklâm bölümünün bir parçası yayınlanmamışsa, bu konuda 
yapılacak işlem ve iade edilecek ücret, Ankara Radyosu ve yurt dışı ile ilgili yayın-
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lar için Reklâm Dairesi Bagkanlığı, diger radyolar İçin bölge müdürlüklerince asağı-
daki esasa göre tespit edilerek geri verilir. 

Program ücretinin, o programda okunacak azami kelime sayısına bölünmesi 
ile yayınlanamayan her bir kelimeye ödenecek ücret bulunur. Yayınlanamayan keli-
me sayısı ve program süresi, yayın şefliği, spikerlik ve teknik müdürlük raporları 
İle tespit edilir. 

Kelime adedi ve okuma süresi 
Madde 51 — Programlı reklâmda, reklâm niteliğindeki sözler aşağıda göste-

rimi kelime adedi ve okuma süreleriyle sınırlıdır. 
Reklâm 

Reklâm kelimelerinin âzami kelimelerinin asgari 
Program süresi kelime sayısı yayın süresi okuma süresi 

5 dakika 110 1 dakika 40 saniye 59 saniye 
10 dakika 220 3 dakika 20 saniye 100 sariye 
15 dakika 330 5 dakika 150 saniye 

Yukarıda belirtilen reklâm kelime sayısından, daha fazla kelime kullanılma-
sı halinde, her iki kelime için bir saniye yukarıdaki âzami yayın süresine eklenir. 
Reklâm kelimeleri sayısı, kelime başına tarifesindeki ücret ödenmek şartıyla, keli 
me sayısının % 20 sine kadar artırılabilir. Kullanılması istenen fazla kelime sayısının 
metinde ve dilekçede mutlaka belirtilmesl gerekir. 

Reklâm talimatı 
Madde 52 — Programlı reklâm talimatı Genel Müdürlükçe düzenlenir. Bu 

talimatta yapılacak değişikIikler müşterilere bir ay öncesinden d u y r u l u r . 
Program bölümünde reklam 
Madde 53 — Programlı reklâmda, program bölümünde reklam niteliğinde söz 

bulunamaz. Ancak yarışma ve bulmaca programlarında, reklâm yapılan adına ödül 
verilebilir. Reklâmı yapılan müşteri ve ödül adı ile ödül verilişini belirten cümleler 
reklâmdan sayılır. Ödülle ilgili ad veya markalar anons edilemez. 

Reklâm kelime bölümleri okuma süresi 
Madde 54 — Reklâm kelime bölümleri, 51 nci maddede gösterilen süreler için-

de okunur. Bu süreye gong, sinyal, geçiş müziği gibi reklâm kelimelerini birbirin-
den ayıran unsurlar da dahildir. Müzikli reklâm kelimeleri (cıhgıl) de aynı şekilde 
kelime sayımı esasına tâbi olup, belirtilen süreye dahildir. 

Metne uygunluk 
Madde 55 — Program muhtevası, metinde olduğu gibi ve sırası ile İşlenecek

tir, Müşteri bu metinde, programda yer alan bütün spiker ve sanatçıların adları 
Ve soyadlarını belirtmek zorundadır. 

Seslendirme 
Madde 56 — Reklâm programında reklâm kelimelerinin okunması için en çok 

beş spiker kullanılabilir. Ancak, reklâm kelimelerinin karakterine göre spikerden 
farklı nitelikte, çocuk sesi, yaşlı sesi gibi yardımcı seslere İhtiyaç duyuluna, iki sese 
daha yer verilebilir. Reklâm kelimeleri spikerlerce birlikte okunmaz. 

Bant teslimi ve yayın Ücreti 
Madde 57 — Genel Müdürlükçe düzenlenerek müşterilere bildirilecek gün ve 

saatlere göre, programlı reklâmın metin ve bantlarının, çalışma saatleri içinde, An-
kara Radyosu ve yurt dışı yayınları İçin Reklâm Dairesi Başkanlığı evrakına, bölge 
müdürlükleri için de bölge müdürlükleri evrak ünitelerine verilmesi şarttır. Program 
ücreti, programların denetimi yapıldıktan sonra ve yayıyından önce ilgili vezneye 
ödenir 

Programlı reklâmın metin ve bantlarının, Genel Müdürlükçe belirtilen gün ve 
saatten sonra, yine belirtilen en geç kabul gün ve saattine kadar ilgili üniteye teslim 
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edilmesi halinde, bu reklâmların ücreti % 10 zamlı alınır. En geç kabul gün ve saatin
den sonra getirilen program bant ve metinleri kabul edilmez. 

Program türünde değişiklik 
Madde 58 — Müşteri, yayınlanmaya başlamış programlarının türünde deği

şiklik yapmayı istediği takdirde, bunu yedi gün önce yazılı olarak bildirir, uygun gö
rülmesi halinde tür değişikliği yapılır. 

Yayın tekrarı 
Madde 59 — Programlı reklâmın sözlü program bölümlerinin aynı radyo ve 

postada, aynen tekrarlanabilmeleri için yayından itibaren en az bir yıl geçmesi ge-
reklidir. Aynı program, aynı radyo ve postada üç kereden fazla yayınlanmaz. Prog
ram ikinci veya üçüncü defa aynen yayınlanacaksa, müşteri, programın daha önceki 
yayın tarihlerini dilekçesinde belirtmek zorundadır, ödül dağıtılan programlar hiçbir 
şekilde aynı radyo ve postadan ikinci defa yayınlanamaz. 

Süre tespiti 
Madde 60 — Reklâm süreleri Kurum tarafından kronometre veya yayında kul

lanılan nitelikte bir okuyucu cihazla tespit edilir. 

DöRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÖZEL, TANITICI R E K L A M PROGRAMI 

Yayın saati ve süresi 
Madde 61 — özel tanıtıcı reklâm programı, reklâm kuşakları dışında Genel 

Müdürlükçe uygun görülecek saatlerde yayınlanır. 
Başvuru şartları 
Madde 62 — özel tanıtıcı reklâm programına süre tahsis edilmesi İçin yayın 

tarihinden asgari otuz gün önce Reklâm Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvu
rulur. 

Dilekçede programın hangi kurum veya firma İçin hangi amaçla hazırlanacağı, 
yayınlanması istenilen gün, saat, radyo veya posta adı belirtilir. 

Süre tahsis ve sözleşme şartlan 
Madde 63 — özel tanıtıcı reklâm programı talepleri. Reklâm Dairesi Baş

kanlığınca değerlendirildikten sonra, süre tahsis edilebilecekse, müşteriden bir hafta 
içinde program metninin ön denetime gönderilmesi istenir. 

Müşteri, program metnini yayından en az onbeş gün önce. Reklâm Dairesi Baş
kanlığına göndermek zorundadır. Programlarda ödül dağıtılamaz. 

Program metni yayınlanabilir nitelikte bulunursa, süre tahsisi yapıldığı, talep 
sahibine ve programın yayınlanacağı bölge müdürlüklerine bildirilir. 

özel tanıtıcı reklâm program bantlarının yayından bir hafta önce, yayınlana-
cağı radyoya veya Reklâm Dairesi Başkanlığına teslim edilmesl gerelidir. Periyodik 
özel tanıtıcı reklâm programlan, sözleşmeleri uyarınca yayınlanır. 

Bir radyo ve postada, bir defaya mahsus özel tanıtıcı reklâm programına altı 
ay geçmeden İkinci, periyodik özel tanıtıcı reklâm programlarına da haftada bir de
fadan fazla, bir yıldan uzun süreyle tahsis yapılamaz. 

Yayın aksaması 
Madde 64 — Bir özel tanıtıcı reklâm programının: 
a) Bütünü herhangi bir teknik ârıza veya herhangi bir sebeple zamanında 

yayınlanamazsa, müşterinin onayı alınarak, ortak yayında Reklâm Dâiresi Başkan
lığının, bölgesel yayında ilgili bölge müdürlüğünün uygun göreceği başka bir gün ve 
saatte yayınlanabilir. Müşterinin başka bir gün ve saatte yayım istememesi veya 
başka bir gün ve saat tahsis edilememesi hâlinde, yayın ücreti iade edilir. 

b) Bir bölümü yayınlanamazsa, programın yaymlanmayan bölümünün ücreti 
saniye esasına göre hesaplanarak iade edilir. Yayınlanamayan program bölümünün 
süresi, teknik müdürlük, yayın şefliği ve spikerlik raporları ile tespit edilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÜNİTELERİN BİRBİRİ ADINA REKLÂM V E İLÂN KABUL ETMELERİ 

Kabul yetkisi 
Madde 65 — Reklâm üniteleri birbirleri adına reklâm ve kamu ilâm, programlı 

reklâm ve özel tanıtıcı reklâm programı kabul edebilir. Hangi ünitelerin birbirleri 
adına reklâm kabul edebileceği hususu Genel Müdürlükçe belirlenir 

Kabul şartlan ve sorumluluk 
Madde 66 — Genel Müdürlükçe tespit edilen reklâm üniteleri, diğer reklâm 

üniteleri adına reklâm ve kamu ilâm kabul ederler. Ancak, bunların yayın tarihin
den en az bir hafta önce kabule yetkili reklâm ünitesine teslimi gerekir. Reklâm üni
teleri ulaşım imkanlarının elvermesi halinde bu süreyi kısaltabilir. Reklâm ve kamu 
ilânlanın Kurum tarafından ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden do
layı reklâmlar yayınlanmazsa ücretleri geri verilir. 

Programlı reklâmlarda-, 
a) Reklâm üniteleri, diğer reklâm üniteleri adına programlı reklam kabul 

edip denetler ve ücretini tahsil eder. 
b) Bir reklâm ünitesinde denetlenip bir diğer reklâm ünitesinde yayınlana

cak programların bantları, müşterilerce yayınlanacağı reklâm ünitelerine gönderilir. 
c) Bu şekilde yayın gününden en az dört gün önce denetlenip ücreti tahsil 

edilen programların bantları, yayın gününden en az üç gün önce devlet ulaşım vası
talarına verilmiş ve bu vasıtalarda herhangi bir sebeple meydana gelen gecikme yü
zünden yayınlanacağı reklâm ünitesine zamanında ulaşamamışsa, bu durum ilgili 
reklâm ünitesince gecikme olarak kabul edilir. Ulaşım vasıtasında geciktiği anlaşılan 
program bantları, tayin edilecek bir başka gün ve saatte yayınlanır. 

d) (c) bendinde tanınan sürelere rağmen müşterinin programı yayınlanma-
mışsa, süresi boş geçen program ücreti iade edilmez, irat kaydedilir. 

e) Program ücreti ödenmez ve programa ayrılan süre boş geçerse bu du
rumda müşterinin teminatı irat kaydedilir. 

f) Devlet Ulaşım vasıtalarında gecikip bir başka saat ve günde yayınlana
cak programlarda düzeltilmesi gereken hususlar varsa bu düzeltme, müşterilerin 
dışarıda montaj imkânı bulamadığı illerdeki radyolarda, imkânlar elveriyorsa, böl
ge müdürünün onayı ile yapılabilir. Bölge müdürlükleri çıkarma ve silme suretiyle 
düzeltme yapabilirler, ses ilâve edemezler. Bu tür düzeltmelerden doğacak aksak
lıklardan dolayı müşteriler Kurum aleyhine herhangi bir hak ileri süremezler. 

özel tanıtıcı program sözleşme şartı 
Madde 67 — Genel Müdürlükçe tespit edilen bölge müdürlükleri birbirleri 

adına özel tanıtıcı reklâm programı kabul ederler. Periyodik özel tanıtıcı program
lar için Devlet Ulaşım vasıtalarında geçecek gecikme süreleri sözleşmelerine kona
cak hükümlerle belirtilir. Bir defaya mahsus özel tanıtıcı reklâm programlarına 
ulaşımda gecikme hakkı tanınmaz. 

ALTİNCİ BÖLÜM 
ORTAK Y A Y I N L A N A C A K REKLÂMLAR 

Yayın türleri 
Madde 68 — Radyoların ortak yayınlarında aşağıdaki reklâm türleri yaymla-

nabilir: 
a) Reklâm ve kamu ilâm, 
b) Her yayın saati için 4 dakikayı geçmemek kaydıyla müzikli ve dramatik 

yapılı ilân, 
c) Programlı reklâm, 
d) özel tanıtıcı reklâm programı. 
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Yayın aksaması 
Madde 69 — Teknik arızalar veya programda mecburi olarak yapılacak deği

şiklikler sebebiyle: 
a) Programın reklam ve rekl&mlar postaya dahil hiçbir radyoda yayınlan

mazsa ve müşteri isterse, alınan ücret iade edilir veya söz konusu reklamlar bir baş
ka gün ve kuşakta yayınlanabilir. 

b) Programlı rekl&m ve rekl&mlar postaya dahil radyolardan en az ikisin-
de yayınlandığı takdirde, normal yayınlanmış kabul edilir. Sadece birinde yayın
landığı takdirde, yayının yapıldığı radyonun ücreti alınarak yayınlanamayan radyo
ların yayın ücretlerinin iadesi, kabulü yapan ünitece gerçekleştirilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
RADYO REKLÂM YAYINLARININ 

\ ÜCRET TARİFELERİ 
Rekl&m yayınlarının ücret tarifesi 

Madde 70 — Radyo rekl&m yayınlarının ücret tarifeleri, her takvim yılı 
başlangıcından en geç altmış gün önce tespit ve ilân edilir. 

ÜÇÜNCÜ KİSİM 
TELEVİZYON REKLÂM YAYİNLARİ 

Tür ve tanımlar 
Madde 71 — Televizyonda yayınlanacak reklâmların tür ve tanımları şunlar-

dır: 
a) Hareketsiz reklam: İçinde hareket unsuru olmayan, yalnız tek görüntü 

bulunan ve Kurum spikeri tarafından seslendirilen reklâmdır. Hareketsiz reklâmın 
süresi 10 saniyedir. Söz,unsuru saniye başına bir kelimedir. 

b) Hareketli reklâm: Müzik ve söz veya yalnız söz eşliğinde çeşitli görün
tülerle düzenlenen ve reklâm mesajlarını ihtiva eden reklâmlardır. Hareketli rek
l&m 15, 20, 30, 45 ve 60 saniye süreli olarak hazırlanır. Söz unsuru saniye başına iki 
kelimedir. 

c) özel tanıtıcı reklam: Müşteri tarafından kültür, sanat, eğitim ve turizm 
alanlarında veya Yönetim Kurulunun belirleyeceğl diğer alanlarda yerli yapım 
olarak hazırlanan, en az 10, en fazla 50 dakika süreli ve sadece başında ve sonunda 
37 nci maddede belirtilen şekilde tanıtıcı duyurulara yer verilebilen bir reklam prog-
ramıdır. 

Hareketsiz rekl&m 
Madde 72 — Hareketsiz rekl&m için, yayın gününden önceki birinci iş günü 

çalışma saati sonuna kadar Kuruma başvurularak reklâm ünitesine. Kurumca is
tenen mikktarda methi ve görüntünün verilmesi ve ilgili muhasebe ünitesine yuka
rıda belirtilen süre içerisinde ve Kurumca tespit edilen ödeme şekli uyarınca ya
yın ücretinin ödenmesi gereklidir. 

Kurumca başvuru gününde yapılacak denetim sonucunda yayınlanması sa
kıncalı görülen methi ve görüntü düzeltilmesi için müşteriye geri verilir. Müşteri 
bu düzeltmeyi yaparak, düzeltilmiş metin ve görüntüyü yayın gününden önceki 
birinci iş günü çalışma saati sonuna kadar Kuruma teslim etmekle yükümlüdür. 

Hareketli reklâm 
Madde 73 — Hareketli reklâm için yayın gününden, yayın günü hariç en az 

oniki gün önce Kuruma başvurularak, yayma hazır hale getirilmiş reklâm mater-
yalinin reklâm ünitesine teslimi ile yayın ücretinin, yayın gününden önceki üçün

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq-

 cü iş günü çalışma saati sonuna kadar ilgili muhasebe ünitesinin veznesine, Ku-
rumca tespit edilecek ödeme şekline uygun olarak yatırılması gerekir.qqqqqqqqqqqq 
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Kurumca ûç gûn içinde yapılacak denetimin sonucu müşteri tarafından ta» 
kip edilir. Yayınlanması sakıncalı görülen reklâm materyalinin ilgili üniteden 
alınarak düzeltilip, yayın gününden, yayın günü hariç, en az ûç gûn önce ilgili üni
teye teslimi şarttır. Müşteri hareketli reklâmın senaryo ve çekim plânlarını önce 
den Kuruma vererek ön denetim yaptırabilir. Bu ön denetim yayın denetimi an
lamını taşımaz. 

özel tanıtıcı reklâm 
Madde 74 — özel tanıtıcı reklâm materyali, talep edilecek yayın tarihinden, 

yayın günü hariç, en az kırkbeş gün önce Reklâm Dairesi Başkanlığına teslim. edi
lir. Teslim tarihinden itibaren* Kurumca yedi gün içinde yapılacak denetim sonu
cu müşteri tarafından takip edilerek, yayınlanabilir nitelikte bulunan reklâm ma-
teryalinin yayın ücreti, süre tahsis tarihinde, çalışma saati sonuna kadar ilgili mu
hasebe ünitesinin veznesine Kurumca tespit edilen ödeme şekline uygun olarak 
yatırılır. 

Reklâma ayrılacak süre 
Madde 75 — Televizyonun her yayın saati başına ne kadar süre ile reklam 

kabul edilebileceğinin tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu süre her takvim yı-
lı başlangıcından en geç altmış gün önce tespit edilir. 

Reklâm yayın saat ve süreleri 
Madde 76 — Televizyonda reklâmlar, reklâm için ayrılacak yayın saatlerinde 

yayınlanır. Reklâm yayınlarının: 
a) Günlük reklâm yayın süresinin, reklâm kuşaklarının ve her bir kuşağın 

yayın saat ve süresinin tespitine, 
b) Gündüz yayınlarına kabul edilecek reklâmlar için süre ayrılmasına, ayrı

lan sürenin yayın saatlerinin tespitine, 
c) Reklâm kuşaklan ve reklâm için ayrılan sûre sınırlamaları dışında, ya

yınlanacak televizyon özel tanıtıcı reklâm programlan için süre ayrılmasıma, ayrı-
lan sürenin yayın saatlerinin tespitine, 

d) Devamlı nitelikte olmayan özel yayınlara, reklâm için ayrılan süre sı-
nırlamaları dışında süre ayrılmasına ve ayrılan sürenin yayın saatlerinin tespiti
ne, 

e) Reklâm yayın sürelerine, yazılı sözleşme yapmadan süre tahsis talepleri
ni karşılamak üzere, ücretsiz dağıtılanlar hariç, gazete, kitap, dergi reklâmları 
için beş dakika ve devlete ait tahvil ve hisse senetleri ilânları İçin bir dakika ayrıca 
ek süre ilâvesine, bu konuda talep olmadığı takdirde, söz konusu sûrenin basın 
reklâmlarına tahsisine. 

Genel Mûdürlük yetkilidir-. 

Naklen canlı yayınlara alınacak reklâm 
Madde 77 — Naklen canlı yayınların başlangıcı, bitimi ve stüdyoya bağlantı 

zamanlarında tespit edilen sûrelerde, reklâm kabul edilebilir. 
Naklen yayının konusu. gün ve saati. Kurumca uygun görülecek yollarla il-

gililere duyurulur. 
a) Naklen canlı yayınlara reklâm vermek İsteyenler, materyallerine iş gün

lerine münhasır olmak üzere yayin gününden, yayın günü hariç, az bir gün önce 
vermek ve aynı gün ilgili muhasebe ünitesine Kurumca tespit edilen ödeme şekli 
uyarınca yayın ücretlerini ödemek zorundadır. 

b) Naklen canlı yayınlarda, yayınlanması kabul edildiği halde programlarda 
yapılacak değişiklikler veya teknik arıza sebebiyle yayınlanamayan reklâmların üc-
retleri müşteriye iade edilir. Müşteri bu yüzden Kurum aleyhine bir hak. tale
binde bulunamaz. 
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c) Yapılamayan naklen canlı yayınların, video banda kaydedilerek veya fil
me alınmak suretiyle daha sonra yayınlanması halinde, talebi sırasında, müşteri-
nin yazılı muvafakatının alınması şartıyla, bu reklama naklen yayın işlemi uygu
lanır. 

Süre talep şartları 
Madde 78 — Süre talep şart lan şunlardır: 
a) Müşteri veya temsilcisi, süre talepleri ile ilgili başvurusunda, reklam 

yapmak istediği yayın gününü, kuşağını, süresine ve reklamını yapacağı ürünlerin 
veya hizmetlerin adlan ile türlerine ve bu firmaların sahiplerinin isimlerini belirt-
mek zorundadır. 

b) Müşteri, reklamını yapacağı ürün veya hizmet sahibi firmayı temsile, 
gerekli işlemleri yapmaya ve takibe yetkili olduğunu gösterir, noterden alınmış 
belgeleri talebine eklemekle yükümlüdür. Bu belgeleri ihtiva etmeyen veya eksik 
olan başvurular işleme tabi tutulmaz. 

c) Holding kuruluşlara süre tahsisi yapılmaz. 
Süre tahsis şart lan 
Madde 79 — Süre tahsis şartlan şunlardır: 
a) Hareketsiz reklamlar, özel tanıtıcı reklamlar, devamlı nitelikteki gündüz 

yayınlan, naklen yayınlar ile özel yayınlar için sözleşme ile süre tahsil edilemez. 
b) Özel tanıtıcı rekl&m programlarının tanıtıcı duyurularında, İsmi geçen 

kurum ve kuruluşlar için haftada birden fazla süre tahsisi yapılamaz. 
c) Televizyon özel tanıtıcı reklâm programlarına süre tahsis edilebilmesi 

için, denetim sonucu yayınlanabilir bulunan rekl&m materyalinin, hangi kurum 
ve kuruluş iç hazır ladığı , konusu, yayın tarihi, saati ve süresini belirten bir di
lekçe ile yayın tarihinden, yayın tarihi hariç, en az otuz gün önce Rekl&m Dairesi 
Başkanlığına başvurulur. Uygun bulunduğu takdirde yayın için süre tahsis edilir. 

Sözleşme ile süre tahsisi 
Madde 80 — Sözleşme ile süre tahsisi aşağıdaki şekilde yapılır: 
a) Her takvim yılı başlangıç alınmak suretiyle yapılacak yeni tahsisler için, 

takvim yılının başlangıcından en geç altmış gün önce, taleplerin kabul edileceği 
tarihler ve şart lan ile noterlikçe yapılacak çekilişin tarihi radyo, televizyon veya 
diğer yayın organlarıyla duyurulur. 

Müşteri, yukarıda sözü edilen duyuruda belirtilen süre ve çalışma saatleri 
içerisinde bir dilekçe ile Kurum genel evrakına başvurur. Müşteri, bu dilekçesinde, 
esas talebi ile birlikte, bu talebin karşılanamaması halinde, değerlendirilmeye tabi 
tutulması maksadiyle, bir yedek talebini de belirtebilir. 

b) Yıl içinde yapılacak diğer başvurular, Reklam Daiesi Başkanlığı evra
kına yapılır. 

Değerlendirme ve tahsis şart lan 
Madde 81 —•Değerlendirme ve tahsis şart lan şunlardır: 
a) Kurum genel evrakınca, başvuru süresi içerisinde kayda alınan bütün ta

lepler, bu sürenin son gününden sonraki iş gününde, Reklam Dairesi Başkanlığına 
teslim edilir. 

b) 78 inci maddede belirtilen şart lan taşıyıp taşımadıktan tespit edilip ayık
landıktan sonra, sözleşme talepleri süresine göre tasnif edilerek gruplara ayrılır. 
ve durum bir tutanakla tespit e d . 

c) En uzun süre taleplerine öncelik verilmek suretiyle, sırayla ve her grup 
için ayrı ayrı olmak üzere noterlikçe kura çekilerek başvuruların sırası tespit edi
lir. Bu sıralamaya göre süre tahsis işlemi yapılır. Müşterinin dilekçesindeki yedek 
talebi de esas talebi ile birlikte ve aynı sırada değerlendirilir. Değerlendirme sonu
cu müşteriye tebliğ edilir. 
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d) 80 inci maddede belirtilen süre dışında yapılacak taleplere, noter çekilişi 
sonucuna göre yapılan değerlendirmelerin bittiği tarihten itibaren ve Reklâm Dai
resi Başkanlığı evrakından aldığı evrak sıra numarasına ve mevcut boş sürelere 
göre sözleşme ile süre tahsls edilir. 

e) Kurumun evvelce ilân etmiş olduğu süre içinde yapılan başvurular ve 
bunların (c) ve (d) bendi hükümlerine göre işlemleri tamamladıktan sonra ayrıca 
yeni sözleşme için yapılacak başvurular Reklâm Dairesi Başkanlığı evrakına yapı
lır ve evrakta alacağı ş u a y a ve mevcut boş sürelere göre sözleşme ile süre tahsis 
edilir. 

Sözleşme şartlan 
Madde 82 — Sözleşme şart lan aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yönetmeliğin 78 ve 80 inci maddelerindeki şart lara uygun ve sürekli ol-

mak kaydıyla ve ayın ilk haftasındaki bir günden başlamak üzere, periyodik ola
rak, aynı gün, aynı kuşak, aynı süre ve aynı konuda, en az bir, en çok on iki aylık 
reklâm yapma taahhüdünü taşıyan başvuru sahibi müşteriyle yer bulunması hali 
ve bu başvurma önceliği dikkate alınarak sözleşme yapılır. 

b) Müşteri, talebini gerçek ihtiyacına göre yapmak zorundadır. Gerçek İhti
yacından fazla başvuruda bulunan müşteri, sözleşme yapmaya davet edildiğinde, 
taleplerinin konusu olan tahsislerden herhangi birinin sözleşmesini yapmaktan vaz
geçtiği takdirde, bütün başvurulan geçersiz sayılarak bu müşteri ile sözleşme ile 

c) Müşteri ile Reklâm Dairesi Başkanlığı arasında 73 üncü maddede öngörü
len süre dikkate alınarak reklâm sözleşmeleri imzalanır ve bunların birer nüsha
sı Kurumda saklanır. 

d) Sözleşme metninde, sözleşme Süresi, reklâmın yayın tarihi ve günü, ku
şağı, süresi ile reklâm konusu ürün veya hizmetin adı açıkça belirtilir. 

e) Noter çekilişi sonunda süre tahsis edilen müşterinin, tebliğ tarihi hariç, 
beş iş günü içinde Kuruma başvurup sözleşme ile ilgili işlemi tamamlaması ve te
minatı vermesi şarttır. Aksi halde Kurum, müşteriyi talebinden vazgeçmiş sayar 
rak boş süreyi diğer bir müşteriye tahsise yetkilidir. 

f) Yıl içinde yapılacak diğer sözleşme taleplerinde, müşteri sözleşme ile ken
disine tahsis olunacak reklâm süresi için gerekli teminatım, en geç sözleşmenin imza 
tarihini takip eden iki iş günü içerisinde Kuruma vermek zorundadır. Aksi halde, 
müşteri talebinden vazgeçmiş sayılır. 

g) Yönetmelikte belirtilen usûl ve sürelere uygun bir şekilde, materyal tes
lim edilmediği veya program bildiriminde bulunulmadığı veya reklâm yayın üc-
reti ödenmediği takdirde, yayın yapılmaz ve hiçbir ihbar ve yargı kararına lüzum 
kalmadan sözleşme kendiliğinden münfesih olur ve sözleşme teminatı irat kaydolu
nur. 

h) Müşteri, yayın ücretinin teminattan karşılanarak yayın yapılması tale
binde bulunamaz. 

i) Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi ile tespit edilen tarife, sözleşmeye uygula-
nan tarifeden daha yüksek olduğu takdirde: 

1. Müşteri yeni tarifenin yürürlüğe gireceği tarihten onbeş gün önce, sözleş
melim feshini talep edebilir. Bu takdirde, sözleşme feshedilerek teminat geri ve
rilir. 

2. Müşteri, sözleşmenin feshim talep etmezse, daha önce Kuruma verdiği te-
minatı ve ödediği damga resmi farklarının tamamını, yeni tarifenin yürürlüğe gi-
receği tarihten yedi gün önce vermek ve ödemek zorundadır. 
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Yazılı sözleşme yapılmadan sûre tahsisi 
Madde 83 — Yazılı sözleşme yapılmadan süre tahsisi aşağıdaki şekilde ya

pılır: 
a) 80 mci madde gereğince tahsis edilen sûreler için yapılan sözleşmelerden 

sonra, boş kalan reklâm sûrelerine ve devamlı nitelikteki gûndûz yayınlarında rek
lâma ayrılan sûrelerle, naklen ve özel yayınlara, bu yönetmelikte belirtilen usule 
uygun olarak yapılan taleplerde, yayın ücreti peşin ödenmek, yayın materyali, ya-
yın günü hariç, yayın gününden oniki gün önce teslim edilmek kaydıyla, yazılı söz-
leşme yapılmadan süre tahsis edilir. 

b) Ancak, ücreti peşin ödenmek ve yayın materyali derhal teslim edilmek 
şartıyla, günlük gazete ve eklerinin reklâmlarının iş günlerine münhasır olmak kay
dıyla aynı gün saat 10.30, diğer hareketli reklâmları, yayın gûnû hariç, yayın gü
nünden, bir iş günü önce çalışma saati sonuna kadar kabul edip etmemeye. Rek
lâm Dairesi Başkanlığı yetkilidir. 

Kurum programlan ile çakışma 
Madde 84 — Bir reklâm materyalinin adı, muhtevası, kullandığı eleman veya 

ihtiva ettiği unsurlar sebebiyle Kurumun kendi programı ile çakışması hâlinde, sû
re tahsisi daha önce yapılmış olan bu gibi materyal, tahsis yapılan günden başka 
bir günde yayınlanabilir. Eğer diğer günlerde de program çakışması devam ede
cek olursa, tahsis yapılan günde başka bir kuşakta yayınlanabilir. 

Kuşak değişmesi sebebiyle ücret farkı alınmaz ve iadesi yapılmaz. Bu yayın 
değişikliğinden dolayı günlük reklâm veya kuşak süre limitleri aşılabilir. 

Sorumluluk 
Madde 85 — Müşterinin sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir: 
a) Müşteri reklâm materyallerini bu Yönetmeliğin 72, 73, 74 ve 83 üncü mad-

delerinde öngörülen sûreler İçerisinde Kuruma teslim etmediği veya denetim so
nucu sakıncalı görülen hususların yeniden yapılan denetimde de giderilmediğinin 
tespit edilmesi hâlinde, o materyal yayınlanmaz ve yayın ücreti müşteriye geri ve
rilmez. Bu sebeple müşteri Kurumdan herhangi bir hak talebınde bulunamaz. 

b) Müşteri, daha önce Kuruma verdiği reklâm yayın programında yapmak 
istediği değişikliği, yayın gününden, yayın günü hariç, iki iş günü önce bildirmek 
zorundadır. 

c) Müşteri, 73 ve 83 üncü maddelerde öngörülen oniki günlük sûre geçekten 
sonra Kuruma teslim edebildiği reklam materyalinin yayınım, söz konusu yayın gü
nünden önceki bir günde, ek bir yayın alıp, ücretini ödedikten sonra, (b) bendinde 
belirtilen şekilde program değişikliği yaparak talep edebilir. 

d) Bu yönetmelik gereğince kendilerine sözleşmeli veya yazılı sözleşme ya-
pumadan süre tahsis edilen müşteri, yayınım taahhüt ettiği ürün veya hizmetin tes
pit edilmiş kuşağını herhangi bir gerekçe ile değiştilemez. Bu- süreyi bölerek veya 
diğer bir süre ile birleştirerek kullanamaz. 

e) Aynı gün, aynı kuşakta, aynı ürün ve hizmet için aynı materyal ile ilgili 
birden fazla süre alıp program bildiriminde bulunan ayrı veya ayrı ayrı müşterile-
rin, reklâmlarından biri başvuru tarihindeki öncelik dikkate alınarak yayınlanır. Di-
ğerlerinin yayın ücretleri irat kaydedilir. 

f) Tahsis edilen sürenin müşteri tarafından herhangi bir sebeple boş geçiril
mesi hâlinde yayın ücreti geri verilmez. 

g) Müşterilere tahsis edilen sürelerde yayınlanacak reklâmların kuşaklar 
içerisindeki yayın saatleri ve sıralan Kurumca düzenlenir. Bu düzenlemeye müşte
rinin itiraz hakkı yoktur. 
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h) Müşteri, 78 inci maddeye göre bildirdiği ürün ve hizmetlerin adlan veya 
türleri veya markalan yerine başka ürünlerin veya hizmetlerin reklâmının yapıl-
masını isteyemez. 

i) Müşteri, kendisine tahsis edilen reklâm süresini hiçbir Şekilde devir ve 
temlik edemez. 

Reklâm yayınlarının tekrarı 
Madde 86 —- Yayın tekrarı ile ilgili hususlar aşağıda b e l i r t i l m i ş : 
a) Bir reklâm materyali, bir yayın gününde aynı reklam kuşağı içinde bir 

defadan fazla yayınlanamaz 
b) Aynı reklâm materyali, bir yayın gününde, ayrı kuşaklarda olmak kay 

dıyla iki kere yayınlanabilir. 
c) Aynı reklâm materyali, bir yayın gününde naklen ve özel yayınlarda. Ku

rum tarafından tespit edilecek ayrı bölümlerde birer kere yayınlanabilir. 
d) Aynı reklâm materyali (b) bendindeki kayıtlarla, en fazla otuz kere ya-

yınlanabilir. Ancak, son yayın tarihi esas alınmak kaydıyla, üç ay sonra yeniden, 
son kez, otuz kere daha yayınlanabilir. 

e) Aynı hizmet veya ürünün, hareketli reklâmlarında mevcut materyallerin 
sûresini kısaltarak veya süre ilâve edilerek y a p a n yeni materyali ile aynı ürün 
veya hizmetin, hareketsiz reklâmlarında reklâm konusu aynı ise, görüntü ve rek
lâm metninin farklılaştırılması suretiyle yapılan reklâm materyalleri ayrı reklam 
materyali olarak kabul edilmez. 

f) Aynı hizmet veya ürünün reklâm materyallerinin, senaryo ve görüntü ba
kımından Kurumca çok belirgin şekilde değişik bulunması hâlinde, bunlar ayrı rek
lâm materyalleri olarak kabul edilirler. 

g) Bir reklâm materyali, ilk otuz yayından veya son yayın tarihinden itiba
ren, son yayın tarihi hariç, dört ay içerisinde hiç yayınlanmadığı takdirde, arşiv 
materyali olarak kabul edilmez. 

h) Bu maddenin (d) ve (g) bendleri gereğince, yayın tekrarı sayı ve süre-
sini dolduran arşiv materyallerinin, söz konusu tarihlerden, zaman anonslu reklâm 
materyallerinin de son yayın tarihlerinden itibaren, otuz gün içinde iadesi talep 
edilmediği takdirde, bir kopyası Kurum arşivine maledilebilir. Diğer kopyalan im
ha edilir. 

i) Reklâm yayınının tekrarı, sayı ve süresi bizzat müşteri tarafından da ta
kip edilir. Ayrıca tebligat veya herhangi bir yazılı uyar ı yapılmaz İhtilâf halinde 
Kurumun bu konu ile ilgili kayıt ve belgeleri esastır. 

Reklâm yayın saatinde kayma 
Madde 87 — Kurum, program değişikliği veya teknik sebeplerle reklâm ku

şaklarının yayın saatinde kaydırma yapabilir. Bu durumda ayrıca ücret talep edil
mez veya iade edilmez. 

Reklâm yayınlarının aksaması 
Madde 88 — Tamamı veya bir kısmı yayınlanamayan reklâm materyalleri 

için, yapılacak işlem aşağıda belirtilmiştir: 
a) Reklâm materyali, süre tahsis edilen gün ve kuşakta çeşitli sebeplerle 

yayınlanamadığı takdirde, durumun Kurumca tespiti halinde, müşteriye tebliğ ta
rihinden, tespitinin müşteri tarafından yapılması halinde ise, yayın tarihinden iti
baren en geç onbeş gün içerisinde yapacağı talebe göre, ya reklâm materyali boş 
bir gûn ve kuşakta yayınlanır veya reklâm yayın ücreti müşteriye iade edilir. 

Müşterinin yayın aksaması ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesinde. Kuru
mun kayıt ve belgeleri esastır. Yayın aksamaları ile ilgili taleplerde belirtilen on
beş günlük süre geçmişse, istekler dikkate alınamaz 

b) Günlük yayın akış plânında hiçbir değişiklik yapılmadan yayma devam 
edilebilecek kısa süreli kesintilerde: 
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1. 10-15-20-30-45 ve 60 saniye süreli reklâm materyallerinden bir kıs
mı yayınlanamayan materyal, baştan alınarak, 

2. özel tanıtıcı reklâm materyallerinde, kaldığı yerden bindirme yapılarak 
yayma devam edilir. 

c) Günlük yayın akış plânında. değişiklik yapılarak yayına devam edilebi
lecek kesintilerde, reklâm yayını için başa dönülmez, kuşak kaydırılması yapılmaz. 
Bu sebeple: 

1. Bir kısmı yayınlanamayan 10-15-20-30-45 ve 60 saniye süreli reklâm 
materyalleri, hiç yayınlanmamış kabul edilir. 

2. özel tanıtıcı reklâm programlan. Kurumca tespit edilecek başka bir gün 
ve saatte yayınlanır. 

Yayın tespit bandlarının saklanması 
Madde 89 — Reklâm yayınlarında ortaya çıkabilecek hususlar ve aksamaları 

tesbit amacıyla, bu yayınlar Kurum tarafından video banda kaydedilir. Video bant 
yayın yapan ünitece yayın tarihinden başlayarak yetmişbeş gün süre ile saklanır. 

Reklâm yayınlarının ücret tarifeleri 
Madde 90 — Reklâm yayınlarının ücret tarifeleri aşağıda belirtildiği şekilde 

düzenlenir: 
a) Reklâm yayınların ücret tarifeleri. Ocak ve Temmuz aylan başından 

geçerli olmak üzere. Kurumca, altı aylık dönenüer için tespit edilir. Bu dönemler 
başlangıcından en geç altmış gün önce ilân edilir. 

b) Kurumca, ayrı bir ücretin tespit edilmemiş olması halinde, naklen ve 
özel yayınlarda yer alacak reklâmlar için birinci kuşak ücreti uygulanır. 

c) Reklâm ücretleri, tahsis edilen süre üzerinden tam olarak alınır. Müşte
ri tarafından herhangi bir sebeple yayınlanması istenilen reklâmın süresi, bu rek-

lamın yayınlanması için tahsis edilen süreden eksik olduğu takdirde, ücret fârkı 
iade edilmez. 

Sözleşme teminatı 
Madde 91 — Kendilerine süre tahsis edilen müşterilerin, tahsis olunacak rek

lâm yayın süresinin bir yayın ücreti tutarında teminatı, nakit, banka teminat mek
tubu veya talep hâlinde derhal ödenebilecek vadesiz devlet tahvili olarak vermele
ri gereklidir. 

Reklâmlarda aranacak şartlar 
Madde 92 — Reklâmların, Kurumun, reklâmların teknik niteliklerini ve muh-

tevalarını düzenlemek amacıyla tespit ettiği ve edeceği özel şart lara uygun olması 
zorunludur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

SPOR SAHA V E TESİSLERİNE K A B U L EDİLECEK R E K L A M L A R 

Reklâm kabul yetkisi ve tanımlar 
Madde 93 — Reklâm kabul yetkisi ve tanımları aşağıda belirtilmiştir : 
a) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından reklâm kabul yetkisi Ku

ruma devredilen, spor saha ve tesislerine, bir veya daha fazla spor karşılaşmaları için 
portatif veya sabit reklâm panoları kabul edilir. 

b) Portatif reklâm panosu. Kurum tarafından tespit edilen yerlere bir sıra 
hâlinde konulan kendinden destekli, taşınabilir nitelikte, bez, vinil, saç ve benzeri 
maddelerden yapılmış reklâm panoları olup, boyutları, stadlarda 6x0,90, salonlarda 
azamî 4x0,90 metredir. 

c) Sabit reklâm panoları, portatif reklâm panosu ölçülerinde veya spor saha 
ve tesislerinin durumuna göre metrekare üzerinden Kurumca tespit edilen yerlere 
âzami birer yıllık dönemler İçin konulan reklâm panolardır. 
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Reklâm pano esasları 
Madde 94 — Reklâm pano esasları şunlardır : 
a) Reklâm panolarında, sadece kuruluşun adı veya ürünün markası yazılır. 

Panolarda, herhangi bir reklâm sloganı bulunamaz. 
Müşteri adı veya markası yanında, müşterinin amblemi de kullanılabilir. 
b) Reklâm panolarında, kameralarda parlama yapacak renkler, hareketli 

parçalardan oluşan zeminler kullanılamaz. 
c) Sadece kişi adlarının yer aldığı reklâm panoları kabul edilmez. 
d) Panolar üzerindeki yazılar Lâtin alfabes,ndeki harflerden oluşur ve bir 

satır hâlinde dizilir. Tescil edUmiş marka, şirket ve ürün adı bu kuralın dışındadır. 
Bu konudaki bütün şartlara uyma ve takdir hakkı kurumu ait olmak kaydıyla, ya-
bancı ülkelere naklen yayın yapılacak spor müsabakalarında, yayım alacak ülkele
rin alfabeleri ile yazılmş reklâm panoları da kabul edilebilir. 

Talep ve tahsis şartları 
Madde 95 — Talep ve tahsis şartları aşağıda belirilmiştir : 
a) Müşteri, dilekçesinde, reklâm panosunun hangi kuruluş, hizmet veya ürün 

İçin kullanacağını, panonun konulacağı spor saha ve tesisinin adım, panonun kala
cağı süreyi belirtir. Müşteri, kâğıda çizilmiş iki adet pano Örneğini veya fotoğrafını ve 
yetki (belgesini dilekçesine ekler. Bu bilgi ve belgeleri İhtiva etmeyen başvurular, iş-
leme tabi tutulmaz. 

b) Müşteri, başvurusunu, en geç spor karşılaşmasının yapılacağı günden bir 
(ş günü önce çalışma saatleri içinde Kurumun yetkili reklâm ünitesine yapar, söz
leşme İmzalayarak pano ücretini ilgili vezneye yatırır. 

c) Müsabaka yeri ve tarifesi ilân edilmemiş spor karşılaşmaları ile ilgili ola
rak yapılacak başvurular, (a) bendinde belirtilen, spor saha ve tesis adı hariç, bütün 
unsurları ihtiva etmek zorundadır. Müsabaka yerinin ve ücret tarifesinin Kurumca 
ilân tarihinden itibaren, ilân tarihi hariç, iki iş günü içinde, müşteri sözleşmeyi im
zalamak zorundadır. Aksi halde müşteri talebinden vazgeçmiş sayılır. 

d) Spor saha ve tesislerine, reklâm kabulünün yapılacağı tarih ve kabulü ya
pacak reklâm üniteleri. Reklâm Dairesi Başkanlığınca tespit ve İlân edilir. 

e) Pano süre talepleri bir veya birden fazla spor karşılaşması için olabileceği 
gibi, bir devrelik veya bir yıllık olarak da yapılabilir. 

f) Spor saha ve tesislerine sabit reklâm panosu koymak için yapılacak baş
vuruda, ilgili Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı ek
lenir. 

Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünün bu onayında, panonun konulacağı yer. 
idari ve kanunî İzinler ile yeni bir inşaat gerektiren ilâvelerde, her türlü mühendislik 
hizmetlerinin yerine getirildiğinin ve getirileceğinin belirtilmesi gereklidir. 

g) Bütün resim, harç, vergi ve masraflar ile Belediye resim ve harçları müş
teriye aittir. Kurumca talep edildiği takdirde, müşteri, yetkili kurumlarca düzenle-
nen bu ödemelere alt belgeleri ibraz etmek zorundadır. 

h) Birinci devre maçları başladıktan sonra reklâm panosu koymak isteyen 
müşteriler tam yıllık ücret, İkinci devre maçları başladıktan sonra reklâm panosu 
koymak İsteyen müşteriler yarım yıllık ücret öderler. 

Sorumluluk 
Madde 96 - Reklâm panolarıyla ilgili sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Müşteri, reklâm panosunu ilgili spor saha ve tesisinin yetkililerine karşı-

laşmanın yapılacağı günden önce, çalışma saatleri içinde teslim eder. 
b) Müşterinin teslim edeceği panonun, daha önce Kurumca kabul edilen ör

neğe uygun olması şarttır, Aksi halde pano teslim alınmış olsa dahi yerine konmaz, 
alınan ücret iade edilmez. 
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Ancak, müşteri, herhangi bir sebeple değişiklik yapmak istiyorsa, bu konuda 
Kurumun onayım almak zorundadır. 

c) Sözleşme ile pano yeri tahsis edilen müşteriler, bu yen bir başkasına hiçbir 
şekilde kiralayamaz ve devredemezler. 

d) Reklâm panolarının spor saha ve tesislerine konması sırasındaki montaj 
hatâsındaki veya herhangi bir nedenle saha, tesis ve üçüncü şahıslara vereceği zarar
dan müşteri sorumludur. 

e) Reklâm panolarının hasara uğratılması veya tahrip edilmesinden bakım 
ve onarımından Kurum sorumlu tutulamaz. 

f) Naklen yayın için kabul edilen reklâmların ücreti, naklen veya bant ya
yım yapılmadığı takdirde İade edilir. 

g) Kurum, tespit edilen ücret tarifelerini stad ve tesis krokilerin ve uygu-
lanacak sözleşme ve form örneklerini, sezon başında Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne ve bölge müdürlüklerine gönderir. 

h) Kurum, yapılan reklâm panosu sözleşmelerinin bir suretini karşılaşmaların 
yapılmasından önnce Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, bir sureti ile kâğıda çizil-
miş bir adet pano örneğini veya fotoğrafım ilgili Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne 
gönderir. 

1) Lig maçları dışında özel isimler altında yapılan maçlar ve müsabakalar 
İle milletlerarası karşılaşmalar için Kurum özel tarife tespitine yetkliidir. 

J) Normal tarife içinde olup da önem taşıyan karşılaşmalarda, reklâm pa
nosu kabul edilebilecek boş yerler için Kurum daha yüksek ücret tarifesi tespit ede
bilir. 

k) Belli bir dönem için tespit edilen ücret tarifeleri. Kurumun İhtiyaç duy
ması hâlinde yeniden düzenlenir ve yürürlüğe giriş tarihinden onbeş gün önce ilân 
edilir. Müşteri, yeni tarifeden dolayı sözleşmenin feshine isteyebilir. Sözleşmenin fes
hini talep etmediği takdirde, tarifenin yürürlüğe girmesinden yedi gün önce ek söz
leşme ile fark ücretini, resim ve harçları Kurumun ilgili veznesine yatırır. 

1) Tek maç için reklâm kabul edilen spor tesisinde herhangi bir nedenle o gün 
spor karşılaşması gerçekleşmezse, alman pano ücreti iade edilir. 

Birden fazla spor karşılaşması veya bir devrelik pano sözleşmelerinin ilgili ol
duğu spor saha veya tesisinin herhangi bir sebeple kapanmasında : 

1. Kapanan spor saha ve tesisi yerine, yeni bir tesisin hizmete sokulup reklâm 
kabul hakkının Kuruma devredilmesl hâlinde, kapanan tesisteki reklâm panoları yeni 
tesise nakledilir. 

2. Kapanan spor saha ve tesisi yerine yeni bir tesis hizmete açılıp reklâm 
hakkının Kuruma devredilmemesi hâlinde, bu tesis için yapılan sözleşme iptal edilir. 
Bu sözleşme ile alınan ücret, sözleşme süresine bölünerek iptal tarihi İtibariyle ge
rekli iade yapılır. 

BEŞİNCİ KISIM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Kelime sayımı 
Madde 97 — Reklâmlarda kullanılacak kelime sayımında uygulanacak kural

lar şunlardır: 
a) Birleşik kelimelerin imlâ kurallarına göre birbirinden ayrı yazılmaları hâ

linde, bunlar iki veya daha fazla kelime olarak sayılırlar. 
b) Sayılar, İşaretler, okunduğu biçimde metne yazılır. Yazıldığı şekilde de 

değerlendirilir. 
c) Rumuz ve tescilli markalar tek kelime sayilır. 
d) Şehir, semt ve sokak isimleri kaide olarak birleşik yazılıyorsaü, bir ke

lime sayılır. 
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e) Kurum gerekli gördüğü takdirde, açıklayıcı ve tamamlayıcı kuralları uy
gulamadan bir ay önce, müşterilere ayrıca bildirir. 

Talimat ve teknik şartname 
Madde 98 — Programlı ve programsız reklâm talimatı, reklam spikeri, cıngıl 

ve müzik denetim işlem ve kuralları ile televizyon reklam yayınları teknik şartna
mesi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve bir ay öncesinden müşterilere duyurulur. 

Anlaşmazlıkların incelenmesi 
Madde 99 — Kurum Koordinasyon Kurulu, yönetmeliğin uygulanmasından do-

ğacak anlaşmazlıkları inceler ve görüşünü Yönetim Kuruluna bildirilir 

ALTINCI KISIM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1 — 1/3/1980 tarihli Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Rek-
lâm Esasları ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 2 — 1/3/1980 tarihli Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Rek
lam Esaslarına göre akdolunmuş sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşme sürelerinin 
sonuna kadar devam olunur. 

YEDİNCİ KISIM 
SON HÜKÜMLER 

Yürürlük 
Madde 100 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüge gi

rer. 
Yürütme 
Madde 101 — Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

Tebliğ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

I Ş K O L U T E S B I T K A R A R ı 

Karar Tarihi: 2/5/1984 
Karar No: 1984/13 
I Ş Y E R I N I N U N V A N I : 

Yeraltı Mantar Üretim Tesisleri Asmakaradam Köyü - M u c u r - K ı R Ş E H I R 
B. Ç. M . Dosya No: 2.0109.001761.38/7 
I Ş K O L U TESBiTiNl I S T E Y E N : 
TEK GİDA-IŞ (Orta Anadolu Bölge Şubesi) Sağlık Sokak No: 53 Sıhhiye/An

kara 
K O N U : 
« T Ü R K T U R » inşaat ve Turizm A. Ş. ne alt Yeraltı mantar üretim tesisleri iş

yerinde T E K G ı D A - I Ş (Orta Anadolu Bölge Şubesi) sendikasının faaliyet göster
diği sendikaya üye kaydettiği, üretilen ,mantarın nitelik itibariyle gıda maddesi 
olduğundan 04 numaralı gıda işkoluna girmesi gerektiğini iddia ile adı geçen işye-
rinde işkolunun tesbiti istenmektedir. 

I N C E L E M E : 
Başvuruyu inceleyen Bakanlığımız İş Müfettişinin 6/4/1984 gün ve 5 1 sayılı 

inceleme raporunda; « T Ü R K T U R » Yeraltı Mantar Üretimi tesisleri işyerinde mantar 
tohumu ile bu üretim için özel olarak hazırlanan sentetik kompostun karıştırılma-
sı ve aşılanması ile belli bir işlem sonucu mantar üretiminin yapıldığı, mantar 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3S 
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tohumunun mantar lamellerinden dökülen sporların buğday, arpa ve çavdara aşı
lanarak özel işlemlere tabi tutulması ile elde edildiği, kompostun hammaddesinin 
buğday olduğu, buğday saplarındaki selülozların yumuşaması için buğday sapla-
rının azotlu su ile karıştırılarak 2 (iki) hafta süre ile ıslatıldığı, daha sonra Amon
yum Sülfat, mozaik tozu, pamuk küspesi, ve melas ile karıştırılarak 3 hafta süre 
ile fermantasyona tabi tutulduğu, fermantasyon sonunda bu karışımın kasalanarak 
pastörize için özel olarak hazırlanmış odalarda 1 (bir) hafta süre ile yabancı mik
roorganizmalardan arındırıldığı, sözkonusu bu üç aşamada mantar üretimi İçin 
gereken gübrenin hazır hale getirildiği, gübre ile mantar tohumlarının aşılama 
makinasında aşılanarak 30 kg. luk naylon torbalara alındığı, özel olarak hazırlan
mış kültür odalarında bekletildiği, daha sonrada zenginleştirilmiş toprak ile üzer
lerinin örtüldüğü, gerekli ilaçlama ve sulama sonunda yaklaşık 20 günde manta
rının yetiştiği, üretilen mantarın işçiler tarafından elle toplanıp, paketlenerek satışa 
sunulduğu, işyerinde mantar üretiminden başka hiç bir işin yapılmadığı, Aynı şir
ketin bir de Konserve fabrikası bulunduğu, mantar üretim tesisleri ile konserve 
f a r i k a s ı n ı n birbirinden ayrı tesisler olduğu ve alakalarının bulunmadığı, Konser
ve fabrikasında üretime yönelik hiçbir faaliyetin bulunmadığı. Mantar üretim te
sislerinde çalışan işçilerden, 7 si bekçi, biri gıda mühendisi, biri mantar uzmanı, biri 
ambar ve personel şefi, biri thilot operatörü, biri marangoz, 4'ü şoför, biri elektrikçi, 
2 si kazaner, 23'ü de mantar üretimi işinde çalıştığı, toplam 42 işçinin çalıştığı, iş
yerinde yapılmakta olan işlerin mantar üretimi, yetiştirilmesi ve bakım işi olduğu, 
tarım işinin unsurlarım taşıdığı, işyerinde yapılan işler itibariyle Tarım ve Or
mancılık, Avcılık ve balıkçılık işkoluna girdiği belirtilmektedlr. 

KARAR : 

Bu nedenle yapılan işler itibariyle işkolları tüzüğünün 1. sıra numaralı «Ta
rım ve Ormancılık, Avcılık ve balıkçılık» işkoluna girdiğine ve yapılan bu tesbitin 
Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi ge
reğince karar verilmiştir. 

Sirküler 
Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından : 

İhracat (1984/9) 
1 — 29/12/1983 tarih ve 18266 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat Yö-

netmeliği'nin 131 nci maddesi uyarınca Müsteşarlığımızca belirlenerek 16/3/1884 ta
rihli, 18343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye'de faaliyette bulunan uluslara
rası gözetme şirketleri, kontrol firmaları ve laboratuarları listesinde yer alan Atasever 
Kimya Ltd. Şti.'nin yeni unvan ve adresi aşağıda gösterilmiştir. 

Atasever Kimya Uluslararası (Gözetme Kontrol ve Sürvey Limited Şirketi. 
Abdühak Hamit Cad. Tüfekçioğlu Apt. No. 16/8 Takslm/İSTANBUL. 

2 — Bu sirküler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

15/5/1984 tarihinde uygulanacak ABD dolarının esas kuru; 1 ABD $ = TL 
333.35 dur. 

Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : 26 
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tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı Ilânlan 
Tasarrufim Koruma Fonu Ankara 5 Nolu T^sflye Kurulu Başkanlığmdan: 

AÇIK ARTTIRMA 1L.E GAYRİMENKUL SATIŞ ÎLANI 
1 — Konu : Tasfiye işlemi Kurulumuzca yürUtUlen banker ö. Fanik Sağlam'a 

alt Muğla-Gökova'daki Turistik Tesiste açık artırma ve peşm parayla satış ilâmdır. 

2 — Turistik Tesisin NiteUği ve Tahmtai Değeri : 

Banker ö. Faruk Sağlam'a ait Muğla tU Ula tlçesi. Gökova Akyaka Köytmde 
bulunan her biri iki kath İki blok 18 oda 60 yatak kapasiteli motellerle iki kath gazhıo 
bmalan ve gazino ile motellerin yerleşim dışmda kalan 5 parsele ai^ 3.647 m2 ciya-
rmdaki arsalarla, 1854 nolu parsel üzerinde bulunan 330.33 m^Uk depo ardiye mteli-
ğindeki bina Ue gazino ve motellere ait menkul mallar toplam 102.588.000,— T L . mu
hammen bedelle satışa çıkarılacaktır. 

Sözkonusu muhammen bedel. 1983 yıh içinde bilirkişilere yaptınlan değere aym 
bUh:kişllerbı 1984 birim fiyatlanna % 20 değer artışınm öngörübnesi Üzerine hesap
lanan değer olup, motel ve gazinonun bir kısmının hazine arsası üzerinde yapıldığı 
yolunda Maliye Bakanhgı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Mahkemeden alınmış 
yıkım karannm var olduğu gerekçesiyle itirazlan mevcutsada. buna karşın Ula Asliye 
Mahkemesinde, Ula Belediyesinin yıkım karanna karşmda Aydm Bölge Mahkeme
sine de itiraz edilmiş olup. dava halen devam etmektedir. Diğer yandan 2805 sayıh 
Yasa gereği tmar ve Gecekondu Yasasından istifade amacıyla Ula Belediyesine süre^ 
içtode müracaatta bulunulmuştur. 

Gazinoya ait demirbaş eşyalar Antalya'mn Demre Kasabasında olup, sözkonusu 
eşyalar bulunduğu yerde teslim edilecek ve nakliye ahcıya aittir. 

Tesisin eski vergi borçlan Kurulumuza alt olup, 1984 yıhna ait vergUer ahcıya 
aittir. 

3 — Satış Günü ve Yeri : 
Yukarda özellikleri beUrtilen tesisin bhrtoci satışı 4/6/1984 günü saat 14.00-14.30 

arasmda Tesisto bulunduğu yerde, Udnci satış 14/6/1984 günü saat 14.00 -14.30 ara
smda aym yerde Üla İcra Memurluğunda yapılacaktır. 

Tasarruflan Koruma Fonu Başkanhğınm 8/5/1984 gün 2082 sayıh Talhnatlan 
gereği, birtoci ve İktoci safaşta muhammen bedeUn % 75'lni bulmadığı takdirde Te
siste satışı yapılmıyacâktır. 

1 
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4 — S&tişa katılacaklar tahmini değerin % lO'u oranmda teminat yatırmak 
zonmdadırlar. 

5 — Satıgla UglU diğer bilgUer ve şartname Kurulumuzdan ve tcra Memurlu' 
ğundan almabUir. 

6 — Satışa katılanlar bu şartları kabul etmiş sayihr. 
Kurulumuz satışı yaı»p yapmamak konusunda serbesttir. 
Hân olunur. 

Germencik AsUye Ceza Mahkemeshıden: 

E. No : 1978/93 
K. No: 1983/211 
Karar Tarihi: 28/12/1983 
Davacı: K. H. 
SANIKLAR: 
1 — Ebubekir Özkan. Osman oğlu 1954 D.lu Kâhta Merkez Cime Köyünde 

oturur. 
2 — Şükrü Yı ldınm Mehmet ve Fadime oğlu 1956 D. lu, Bhıgöl Merkez Eski-

kavak Köyünde oturur. 
3 — Muzaffer Derya, Hamdi ve Hafize oğlu 1955 D. lu Çorlu Tûrkgücû Kö

yünden olup, aynı yerde oturur. 
4 — Recep Kırgöz, Mustafa Nuri ve ikbâl oğlu 1957 doğumlu, Sakarya Bile-

cüer Köyimden, aynı yerde oturur. 
5 — ibrahim Yurdusever, Mustafa ve Kâmile oğlu 1960 doğumlu. Burdur, 

Gölmepmar MahaUeslnden aynı yerde oturur. 
6 — Mahmut Karakaya, Süleyman ve Hayva oğlu, 1954 doğumlu. Eğridir Mer

kez AkbelenU Köyünden, aym yerde oturur. 
Suç: Müessir fiil ve görevU zabıtaya mukavemet 
Suç Tarihi: 28/4/1978 
Samklann müsnet suçtan eylenüerine uyan T . C K . nun 258/1 nci maddesi ve 

647 sayıh Kanunun 4 ncû maddesi gereğhıce tecziyelerine karar verihniş ve sanık
larm müsnet suçtan sonuçta ûçbin altıyûz Ura ağır para cezasıyle tecziyelerine, ka
rar VOTilmIş olup, sanıklarm adresleriıün bunca aramalara rağmen meçhul bulun
ması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 

7201 saydı Kanunun 29 ve müteakip madde l^ gereğmce İşbu karann Resnü 
Gazete'de Uânmden 15 gûn zarfmda kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmim 
keshıleşeceğl Üân ücreti ilo mahkeme masraflannın sanıktan tahsil olunacağı ilânraı 
tebUğ olunur. 6987 

Çatalca 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

l9ffi/379 
Davacı Köy işleri Bakanhgı vekiU tarafmdan davah Demir Bayrak aleyhine 

açılan tapu IptaU tescil davasınm yapılan açık yargılamasmda davacı hazine tara
fmdan açılan tapu iptali davasmda davalı Demir Bayrak'm Karaköy, Necatibey 
Cad. Karaköy iskelesi adrestae dava dilekçesi tebUğ edilememiş ve yapılan zabıta 
araştırmasmda adresi tespü edilemediğtaden yukanda adı geçen davahnın 13/6/1M4 
günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunması gelmediği takdirde gıyap kara 
n tebUğ edUeceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 6907 
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Gaziantep 1. SuUı Ceza HâkimUğinden: v 

E . No: 1980/1234 
K. No: 1981/790 
Karar tarihi: 26/6/1981 
Suç tarihi: 29/11/1980 
Sanık: Resmiye Yılmaz, Mehmet ve Zehra'dan olma, 1953 D.lu, İskenderun, 

Dumlupınar Mahallesi nüfusuna kayıth olup, halen Gaziantep, Leylek Deresi büa 
Noda oturur. 

YetkiU mercii emirlerine riayetsizlik suçundan sanık Resmiye Yılmaz hak
kmda mahkememizde açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda : 

Sanığa mahkememizce 3 ay hafif hapis ve lOOO lira hafif para cezası verilmiş 
olup, ancak, verilen ceza sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, sanık bu güne ka
dar aramalara rağmen karar kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayıh Kanım ve aynı Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince ilan tarihm
den 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı samğa Uanen tebUğ olunur. 

6913 

îspir Ashye Hukuk HâkimUğhıden : 

1983/65 

Davacılar İspirin Pazaryolu Nahiyesinden Mehmet Şahin ve arkadaşlannm 
davalılar İspirin Anbaralan Köyünden Adil Koçan ve otuz arkadaşı aleyhine açmış 
olduklan itrifak hakkmm tanınması davasının mahkememizde yapılan açık duruş
ması sırasmda : 

Davahlardan Şeker Koçan. Rukiye Koçan, Hüseyin Koçan, Firkat Koçan gös 
terilen adreslerde bulunmayıp, açık adresleride bilinmediğinden bu şahıslara mah
kememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilüiğinden yukanda isimleri yazıh 
davahlann bu kez duruşmanm bırakıldığı 11/6/1984 tarihmde saat 13.30'da duruş
mada bizzat kendilerinin hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsU ettir
meleri hazır bulunmadıkları takdirde kendilerine Uânen gıyap karan tebUğ edilece
ği ve ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı dava dilek' 
çesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 6904 

Fatih 1, Sulh Ceza HâlamUğüıden : 

MüteferUc Karar No: 22 , 
E . N Q : 1983/1122 
K. No: 1983/1050 , 
Mütecaviz sarhoşlulc suçundan sanık. Kerim oğlu Zekiye'den doğm,a 1928 

D.lu, Fatih Merkez UUmağhan hane 32, cilt 3, sahife 121 nüfusa kayıth olup Fatih 
Veledi Karabaş Mahallesi Akarca Çeşme Sokak No -. s/2 de oturur Sajöık Akar-
ca'mn adresine yapılan tebhgatlarda halen adreshıde olmadığı yeni adresinide bil
dirmediğini bildirilen sanık hakkmda yapılan dosya tetkikmde : 

Mütecaviz sarhoşluk suçundan f C K . 572/1. maddesi gereğince 2 ay hapsine, 
2788 sayıh Kanunla değişik 647 sayıh Kanunun 4. maddesi gereğince 9000 hra hafif 
para cezasma mahkûmiyetine, karar verilmiş isede bu karar sanığm giyabmda ve
rilmiş ve kararm tebliği hususunda adresinden bütün aramalara rağmen buluna
maması sebebiyle işbu hüküm hülasasının tebliğ yerine geçerli olmak üzere Resmi 
Gazete'de neşrine havi gazetenin gönderilmesine ve aynca bir hafta süreyle mah
keme divanhanesinde talikine 24/4/1984 tarihinde karar verildi. 6911 
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Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Saldırgan sarhoşluk ve etkili eylem suçundan sanık aslen Çan İlçesi Çaltı-
kara Köyü nüfusuna kayıth Şükrü ve Neslihan oğlu 1948 doğumlu Ahmet Ortan'm 
giyabmda yapılan yargılama sonu Vezirköprü Sulh Ceza Mahkemesinin 18/12/1983 
gün 1983/1077 esas 1983/1284 karar sayıh hükmü ile etkih eylem suçundan açılan 
kamu davasmm T.C.Y. nm 99. ve 460. maddelerine göre düşürülüp ortadan kaldınl-
masma, saldırgan sarhoşluk suçundan T.C.Y. nm 572/1, 40, ve 647 S.Y. nm 4. mad
desine göre 2 ay hafif hapis cezası yerine 9000 Ura hafif para cezası ile cezalandınl-
masına ve 647 sayılı Yasanm 6. maddesine göre bu cezamn ertelenmesine karar 
verilmiştir. 

Amlan hüküm kendistae tebUğ edilemediğinden Uanen tebliğtae karar veril
miş olup neşir tarihtaden itibaren 15 gûn sonra tebligatm yapılmış sayılacağı teb
Ugat yerine kaim ohnak üzere ilân olunur. * 7165 

Karşıyaka 1. AsUye Ceza HâkimUğtaden : 

E . No : 1982/476 
K. No : 1982/558 
Irza geçmekten sanık ve Mahkememizta 26/11/1982 tarihli İlamıyla ve T. C. K. 

nun 416/sori maddesi gereğince 6 ay hapis ve T.C.K. nun 61. madde gereğince 2, ay 
hapstae, 647/6, 89 madde gereğince ertelenmestae karar verUen SaduUah Ağca bunca 
aramalara rağmen gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayıh Tebligat 
Kanununun 29. cu maddesi gereğince Uânen tebUğine ve hüküm fıkrasmm neşir tari
hinden itibaren 15 gün> sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayUacağma karar veriUp, 
Uân olunur. 6088 /5 

Kaman Sulh Ceza Yargıçhğmdan: 

E. NO: 1981/20 
K. No: 1981/82 
1479 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Müderris köyü nüfusunda ka

yıtlı olup halen aym yerde oturan Hasan ve Aliye oğlu 945 D. lu. Dursun Şâhta'e 
900 lira hafif para cezası verilmiş karar sanık bütün aramalara rağmen tebliği edi
lemediğtaden 7201 sayıh tebUgat Kanunun 29. maddesi geregtace adı geçen sanığa 
karann tebUğme hüküm fıkrasmm ilândan itibaren muhataba tebliğ edilmiş sayı-
lacağınm ilân ücretinm kendistaden almacağı ilân olunur. 6988 

Rize Tapulama Hâkimliğinden : 

1981/19 
Davacı Üçkaya Köyünden Kazım Akgül ve arkadaşlan tarafmdan davalılar 

aynı Köyden Gülali Kunduoğlu ve arkadaşlan aleyhme ikame olunan tesbitin iptali 
davası sonımda : 

Davanm reddme karar verihniş olup taraflar adlanna çıkartılan mahkeme 
ilamuun davacılardan Emine Buyuran nürasçüarmdan Kâzım oğlu Muzaffer Bu
yuran ve MuTat kızı Mahfuze Buyuran'm köyde tanınmadıklarmdan bahisle ve 
açık adresleıinin tesbit edilemediğinden tebhğ edilemediği anlaşılmış olduğundan 
işbu ilan tarihinden 30 gün içinde adı geçen davacılann Muzaffer Buyuran ve 
Mahfuze Buyuran'm temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesmleşeceği davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 7158 
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Simav Asliye Hukuk Hâkimliğinâen : j 

1983/148 
Davacılar Mustafa Karateke, M. Al i Karateke ve Hamza Karateke'nin davalı 

Muharrem oğlu, Mehmet AU (soyadı bilüuniyor) aleyhme Q.çılan tapu İptaU ve tesçU 
davasında verüen ara karan gereğince : 

Davalı Muharrem oğlu, Mehmet Ali'nin adresi meçhul olduğundan adına da
vetiye Resmî Gazete Ue ü t o edilmiş olup, duruşmaya gelmediğinden, gıyap karan 
tebliğine karar verihniş olmakla 12/7/1984 günü saat 9.İ5de mahkeme salonunda 
hazır bulunmadığınız veya kanuni vekil göndermediğiniz takdirde durusmamn kati 
gıyat»nızda yapüacağı gıyap karan yerine kamı olmak üztere ilânen tebUğ olunur. 

7135 

TeşUova AsUye Hukuk HakhnUğmden ; 

1982/162 
Davacı Cihan Abtekin vekiU dava takipçisi Yusuf Urhan tarafmdan davahlar 

Şerife Yaşar ve Arif Atici haklarmda açılan tapu iptali ve tescil davasmm mahke
memizde yapılmakta olan açık duruşmalan sırasında davah Arif Atıcı'nm biitün 
aramalara rağmen adresi tesbit edilememiş ve dava dUekçesi de ve davetiyenm de ken
disme tebUğ edilemediğmden davetiye yerine kahn ohnak üzere Resmî Gazete ile 
ilân edilnüş olup, bu kezde yine aym şeldlde duruşmanın bırakıldığı 6 /7 / İ984 Cuma 
günü saat 9.50 de hazır bulunması veya kendistei bir vekiUe temsü ettinnesi hususu 
gıyap karan yerine kahn olmak üzere Uân olunur. 7129 

Amasya 2. Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1981/158 
Davacı: Hüseyin Aktaş, Sıraböcekhane Köyü/Amasya. 
Davah : Mehmet Soluk mlrasçılan/Amasya. 
Dava : Temliken Tescil. 
Davacı Hüseyin Aktaş tarafmdan davah Mehmet Soluk nürasçılarma kar^ 

açılan temliken tescil davasımn yapılan açık yargılamasmda alınan karar uyarmca; 
Tapu maliklerinden davah Şevket Atabay'ın gösterUen adreste bulunamamış 

ilânen tebligat'yapılmasına rağmen duruşmaya gelmediğinden bu defada hakkında 
ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiş olduğundan davah Şevket Atabay'ın 
27/6A984 günü saat 10.00 da hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi, temsü edUmedlği takdirde hakkındaki yargılamamn giyabmda devam ede
ceği, gıyap karan yerhıe geçerU olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 7148 v 

Ünye AsUye Hukuk HâkhnUğinden : 

1984/42 
Davacı Celal Kocatoros tarafından davah Hazineyi Maliye aleyhine açüan 

tapu İptaU ve tesçU davasının yapılan duruşmasmda : 
Davalılardan AU oğlu. Kasım VaUdesi Hatice adma çıkarfalan davetiyenta 

bUa tebliğ iade edildiği anlaşıldığından davah adına Uânen tebUgat yapılmasma 
karar verUmişth-. Bu itibarla, davah Ünye'nin Buruncu MahaUeslnden AU oğlu 
Kasım vaUdesl Hatice'nin duruşma günü olan 18/6/1984 Pazartesi günü saat 10.25 de 
Ünye AsUye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendishü bir vekille temsU 
ettirmesi davetiye ve dava dUekçesi tebliği yertae kaün ohnak üzere ilânen teUig 
olunur. 7131 
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Kınkkale Sulh Hukuk HâkhnUğhıden : 

E. No: 1983/333 
K. No V1984/176 
Hasan ve Satı'dan olma 10/3/1061 doğumlu Hükümlü Turgut Kaplan'a Kınk

kale ilçesi KaraahmetU Köyü 112 sayıh hanede nüfusa HaUt ve Akkız'dan olma 
1341 doğumlu Satı Kaplan'nm vasi tayin edildiği ilan olunur. 

E. No: 1983/1224 
K. No: 1984/153 
Keıiial ve Gülserer'den olma 10/3/1957 doğumlu hükümlü Fuat Pekmez'e An

kara Ui Kalecik İlçesi Yenidoğan Mahallesi 43 sayıh hanede nüfusa kayıth Mustafa 
ve Hatice'den olma 25/8/1951 doğumlu Ayhan Tezer'in vasi tayin edüdiği ilan olu
nur. 

E. No : 1984/11 
K. No: 1984/182 
Mevlüt ve Hava'dan olma 5/2/1965 doğumlu hükümlü Mevlüt Yagız'a Kunk-

kale İlçesi Hacılar Köyü 71 sayüı hanede nüfusa kayıth Mevlüt oğlu 1/1/1950 do
ğumlu Halil İbrahim Yağız'ın vasi tayin edildiği ilan olımur. 

E. No: 1983/1109 
K. No: 1984/183 
Nurettm ve Fendiye'den olma 1340 doğunüu hükümlü Ihsaniye Açıkbaşa Kı

nkkale tlçesi Gürler MahaUesi 47 sayıh hanede nüfusa kayıth İhsan ve ŞefÜca'dan 
olma 1926 doğumlu Kazım Açıkbaş'm vasi tayin edildiği ilan olunur. 

E. No: 1984/4 
K. No: 1984/184 
Behsat ve Ihsaniye'den olma 1955 doğumlu hükümlü Elvan Açıkbaş'a Kmk

kale İlçesi Gürler Mahallesi 47 sayıh hanede nüfusa kayıth İhsan ve Şefika'dan ol
ma 1926 doğumlu Kazım Behsat Açıkbaş'm vasi tayin edildiği ilan olunur. 

E. NO: 1983/1197 
K. No: 1984/345 
Satı ve Şelver'den olma 1/5/1969 doğumlu hükümlü Satı Bildik'e Kırıkkale 

Uçesi Aydınşıh Köyü 99 hanesinde nüfusa kayıth Şevki ve Şelver'den olma 1/4/1953 
doğumlu Satılmış Bildik'in vasi tayin edildiği ilan olunur. 

E. No: 1984/15 
K. No: 1984/404 
Mehmet ve Nazer'den olma 1943 doğumlu hükümlü AbduUah Ozdemir'e Ağm 

İlçesi Bahadırlar Köyü 20 hanesinde nüfusa kayıth Markar ve Huripşima'dan olma 
1929 doğumlu Nazender özdemir'in vasi tayin edildiği ilan olunur. 

E. No : 1984/12 
Kazım ve Nazik'den olma 5/3/1942 doğumlu hükümlü Battal Tekin'e Kırıkka

le İlçesi Kömürcüler Köyü 12 sayılı hanede nüfusa kayıth Osman ve Sabriyo'den 
olma 1/5/1942 doğumlu Döne Tekin'nin vasi tayin edildiği Üan olunur. 

8914 
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Hafik Sulh Hukuk Hakimliğhıden: 

Davacı Hafik Çimenyenice köyünden Recep Filiz vekili Abdulmenaf Yıldız ta
rafından davahlar Hafik Çimenyenice köyünden Hatice, Zekeriya, îfagat, Mehmet 
Sebahat, Ekrem ve Şemsi Koçak aleyhlerine açtığı taksim ve izaleyi şuyu davasmm 
yapılan açık duruşması sırasmda; 

Davah Ekrem Koçak bütün aramalara rağmen adresinde bulunamadığı, teb
ligat yapılamadığı, bu nedenle adı geçene meşruhath davetiye yerine geçmek üzere 
Resmi Gazetede il&nen tebligat yapılmasına karar verildiğinden adı geçen şahsm 
duruşma günü olan 30/5/1984 günü mahkememizde hazır bulunması aksi t^ündirde 
yargüamamn giyabmda ceryan edeceği meşruhath davetiye yerine geçmek üzere 
ilân olunur. B973 

Keşan Sulh Hukuk H&khnliğüıden: 

E. No: 1983/33 
K No: 1979/783 
Davacı Fatma Oksay tarafından, davalılar Nakiye Sezer, Keşanm Büyükcami 

Mahallesinde ikamet etmekte iken, terk eden ve bu adreste bulunmayan adresi meç
hule kalan Selime Halil ve Hüsniye HalU hakkmda yapılan Ortakhğm Giderihnesi 
davasmm sonunda: 

Keşan Ortacami mahallesi, MahaUesi, Tepe mezarhk sokak Mevkiinde kain 
ve tapunun Pafta: 39, Ada: 588, Parsel: 3 te kayıth gayrimenkulun Ortaklığınm sa
tış yolu ile giderilmesine karar verilmiş olup, işbu karar Davah Nakiye Sezer tarar 
fmdan temyiz edildiğinin davalılardan SeUme ve Hüsniye HalU'e il&nen tebliği hu
susu bilgUerine tebliğ olunur. 6974 

Ankara 8. AsUye Hukuk H&khnUğüıden : 

1983/224 
Davacılar Yasin Temel, Osman Temel ve llyas Temel vekiU Av. İsmet Esen-

soy tarafmdan davalılar Refika KaleUoğlu ve arkadaşlan aleyhlerine mahkememiz
de açılan iadeyi muhakeme davasmm yapılan yargılamasında; 

Adresleri meçhul davalılar Vahdettin Günay ve Meral Soyak adlfuına ilanen 
dava dilekçesi ve duruşma gününün bildirilmeshıe karar verilmiş olup, adı geçen 
davahlar Vahdettin Günay ve Meral Soyak'in yargılamamn bırakıldığı 24/9/1984 
gûnû saat 9.45'de mahkememizde bizzat veya kanuni bir vekille temsil olunmalan 
dava düekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebUğ olunur. 

Ankara 1 SuUı Hukuk Hâkimliğinden: 

1984/57 
Davacı Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Veküi avukat Fuat Bilgiç tarafından da

valı İbrahim Küıç aleyhine açılan kira tesbiti davasmm yapılan duruşmasmda 
Davah İbrahim Küıç, Ulus Işhanı C Blok 218 Ankara adresine çıkartılan da

vetiye bila tebliğ iade edilmiş ve zabıtacada aramalara rağmen adresinizin tesbit 
edilemediğüıden Resmi Gazete ile ilanen tebUğine karar verilnüştü-. 

Uânda yazüı 5/6/1984 gûnû saat 9.30'da bizzat duruşmada hazır bulımmadı-
ğımz mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi bir vekiUede temsil ettirmediğhıiz tak
dirde H.U.M.K. nunun 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince duruşma gıyabınızda 
devam edeceğinden davetiye yerine kain olmak üzere ilân olunur 6977 
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Safranbolu AsUye Hukuk H&kimU^nden : 

E. No : 1979/33 
K. No: 1983/155 
Davacı Sare Soyhun vekiU Av. Fatma Ateş tarafmdan davalılar A. Gühıur Çi-

vici ve M. İzzet Çivlci aleyhlerine ikame edilen tapu kaydmm iptaU ve tescü dar 
vasında; 

Mahkememizce yapüan yârgüama sonunda 14/6/1983 günlü kararla davacmm 
ölü eşi Ahmet Nazif Soyhun ile davahlar adma verasette iştirak şekUnde kayıth 
bulunan Safranbolu Bağlarbaşı, Harmanlar Sokak mevkiinde vaki ve kain 56 ada 
25 parsele ait tapu kaVdmm iptaU üe davacı adma müstakilen tashihen tesciline 
karar verilmiştir. 

Davahlarm adresi tesbit edilememiş bulunduğımdan mahkeme ilanının Res
mî Gazete İle üanen tebUğhıe, 30 günlük Yasal süre içinde temyiz yoluna baş
vurulmadığı takdirde hükmün kestaleşeceği hususu kararm tebUği yerine geçerU 
olmak üzere ilanen tebliği olunur. 6902 

NazUU AsUye Ceza HâkimUğinden : 

NaziUi Ashye Ceza Mahkemesinhı 22/2/1984 tarih 1983/634 esas, 1984/107 sa
yıh karan ile 4/12/1983 tarihinde işlemiş olduğu geceleyin konut dokunulmazhğmı 
bozma, tehdit, hakaret, mütecavüz sarhoşluk suçundan sanık Ismaü ve Ayşe'den 
olma 1960 D. lu NazilU Zafer Mahallesi nüfusuna kayıth olup aynı mahalle 77 sokak 
Sokak 1 noda oturur Hayri Altınkaynak'm TCK. nun 193/2, 59, 81/1, 191/2, 59, 
81/1, 572/1, 59, 647 sayıh Kanunun 4. maddesi gereğince neticeten 99.000 lira ağır 
para ve 7500 lira hafif para cezası ile cezalandınlmasına dair gıyabında verilen 
karar sanığm adreshıin tesbiti mümkün olmadığmdan ve bütün aramalara rağmen 
bulünamadığmdan 7201 sayıh TebUgat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince 
Uanen tebhğ olunur. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmediği tak
dirde ilan keshüeşip infaz edUeceği tebliğ olunur. 6915 

Ankara 5. Sulh Hukuk Hâkimlithıdcn : 

1983/1095 
Davacı: MilU Savunma Bakanlığı 
VekiU: Av. Necla Selçuk, Hazme Avukatı - Ankara 
Davah: Salih öz , Genel Kh. 1. özel Oto Bölüğünde Er-Ankara 
Davacı MiUi Savunma Bakanlığı veküi tarafından davah Salih ö z aleyhine 

açılan alacak davasmın yapüan yargılamasmda : 
Davacı tarafmdan gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali 

meskür adreste olmadığım ve C. Savcılığına yazılan teskerede de gösterilen adresde 
ohnadığmız Bahisle tebligatm bila tebliği iade edildiği ğörühnüş ohnakla başkaca 
tebligata sarih adresinizde bulunmadığmdan dava arzuhaü Ue davetiyenin ilanen 
yapümasma mahkeme çakar verilmiş olup, duruşma 21/5/1984 günü saat 9.55'e bı
rakılmıştır. 

İşbu ilanm yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz etmek 
istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve dehUerini göstermeniz, duruşmaya gelmediği
niz takdirde veya bir vekil göndermediğiniz takdirde H. U. M . K. nun 509 - 510. 
maddelerine göre gıyabmızda karar verileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 6899 
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Konya - Ereğli Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1982/758 , 
Davacı Turgut Aydoğar vekiü Av Şevket Kalan tarafmdan kendisine asaleten 

çocuklan Enüne ve Ayten'e velayeten Hayriye Şahbaz aleyhine açüan 1.02S.OOO'lık 
trafik kazasmdan dolayı tazmhıat davası ve ihtiyati tedbir talebine havi dilekçenin 
PTT ve zabıta araştu-ması ile adresi tesbit edUemediğinden davalıya duruşma günü 
ile birUkte ilâren tebliğine karar venlmiştir. 

Davah Hayriye Şahbaz'm duruşmanın atıh bulunduğu, 28/5/1984 günü saat 
9.00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekü 
ile temsil ettirmesi dava dilekçesi ile davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur 6982 

Avanos AsUye Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/180 
Davacı B a ğ - K u r Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mevlüt Tuna aleyhine 

mahkememize açılan 324.431.— TL. l ik rucuan tazminat davasında davalmm adresi 
tesbit edilemediğinden ilânen tebUgat yapılmasına karar verildiğinden; Duruşma 
günü olan 9/7/1984 günü saat I0.40'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi 
bir vekiUe temsil ettüTtneniz, gelmediğmiz takdirde, hakkınızda gıyap karan çıkar
tılacağı hususu dava düekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 

6983 

Mersin 2 Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

1983/618 
Davacı Necmiye Özdemir vekih Av. Mustafa Tuzkaya tarafmdan davah İsmet 

Özdemir aleyhine açılmış bulunan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sı
rasmda: 

Duruşma gününü gösterir şekilde tebUgat dava düekçesi ile birlikte davalıya 
ilânen tebUğ edildiği halde davalı İsmet Özdemir duruşmada hazır bulunmadığmdan. 
hakkmdaki gıyap karannm dahi ilânen yapılmasına karar verilmiştir 

Karar gereğince davah İsmet özdemir üı yargılamanm bıraküdığı 31/5/1984 
tarihinde Perşembe günü saat lO.OO'da duruşmada hazır bulunarak kendisini temsü 
etmesi veya bir veküle temsil ettirmesi aksi takdirde davanm giyabmda görülüp 
bitirileceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 

6985 

Vezirköprü Asliye Ceza HaKimliglnden : 

Dolandırıcılık suçundan Samk Samsun tli Merkez Gürgendağ Köyü Nüfûsuna 
kayıtlı Mehmet ve Fatma oglu 1953 Doğumlu HaUl Yılmaz'm gıyabında yapılan Mah
kemesi sonucu Vezh-köprü Asliye Ceza Mahkemesinin 18/7/1983 gün ve 1983/27 esas 
1983/174 karar sayıh hükmü ile suçu sabit görülmekle T.C.Y. nm 508/ilk maddesüice 
3 ay hapis ve 50 TL. ağır para cözası 2248 S.Y. gereğince 1.500 Ura ağır para cezası 
T. C. Y. nm 522. Mad. 1 ay hapis ve 500 lira ağır para cezası 647. Sy. 4. maddesince 
1 ay hapis cezası yerine 3.000 lira ağır para cezası ve 647 sayül Yasamn 6. ncl mad
desi gereğince ertelenmesine karar verilmiştir. 

Anüan hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiş 
olup neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebUgatm yapılmış sayılacağı tebligat ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 6989 
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Antalya 1. AsUye Hukuk HâkimUğinden : 

1983/731 
M . GUnay Brtek tarafmdan, Zühal Akbay ve Tasfiye Halinde Banker M. Tahir 

ünal adına Antalya Tasfiye Kurulu Başkanhğı hakkında borçlu bulunmadığınm tesMtl 
davası açUmıştır. 

Dava dUekgesinde davah Zühal Akba / ın gerçek klgl olmadığının, bSyle Mr 
kişiye borçlan bulunmadığının, tesbit edilmesini davacı İstemiştir. 

Yapılan yargılama sonunda: Davah Zühal Akbay'a çıkarılan tebUgat tebUg 
edilmlyerek İade edUmlş, C. Savcıhğmcada tebUgata elverişU adres tesUt edUeme
miştir. Bu kerre Resm! Gazete'de ilânen tebligat jrapıhnası kararlaştınlmıştır. 

Buna göre davah Zühal Akbay'm duruşnia günü olan 23/5A984 Çaı^amba 
günü saat 8.30 da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunma» veya kendisini 
bhr vekiUe temsü ettinnesi, aksi halde hakkmda gıyap karan çıkarılacağı hususlan 
davetiye tebUği yerine g e ç m ^ üzere ilân olunur. 7453 / 1-1 

lÂalatya 1. AsUye Hukuk H^imUğhıden : 

Aysel Günaydm tarafmdan Ömer Günaydm aleyhine açılan boşanma davası
nm duruşması sırasmda verilen ara karan gereğhıce : 

Davah Ömer Günaydm adresinde bulunmamış araştmnalmra rağmen adresi 
temin edUemediğinden Resmi Gazete'de Uan yapılnuş olup bu defa adına Resmi 
Gazete'de gıyap tebUğhıe ksuar verilmiş olup davah Ömer Gûnaydm'm duruşma 
tarihi olan 28/6/1884 günü saat 9.00'da mahkememizde bizzat bulunması veya ken
dishü bhr vekiUe temşU etthınesi aksi takdirde davaya giyabmda b ^ ü a c a ğ ı gıyap 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 7139 

Tm-sus 1. AsUye Hukuk Hâkimliğmden: 

1983/550 
Davacı Şevffi Şahm tarafmdan davah Y e t ^ Şahin aleyhine boşanma davası 

açıhmş olup yapılan duruşması sırasmda verilen ara karan gereğince : 
Davah Yeter Şahm'in adresi meçhul olup adma çıkartılmı davetiyelerin bUa 

ikmalen iade edilmiş olduğundan Resnü Gazete Ue adma duruşma gününün Üan edil
mesine ilana havi gazetenin bir suretinin duruşmanm bırakıldığı 22/6/1984 tarihin
den önce mahkememize gönderilmesine, davetiye yerine kahı olmak üzere Uan olu
nur. 7138 

Ankara AsUye 12. Hukuk HâkimUğinden : 

1983/678 
Davah: Güngör Şerfatthı Okur, Fevzipaşa Caddesi No: 114/1 AtikaU/Far 

tih-İstanbul 
Davacı MilU Savunma Bakanlığı vekiU Av. GÜİŞOT öztekhı tarafmdan aleyhi

nize açılmış bulunan alacak davasmda dava arzuhaU ve duruşm gününü bildirir 
davetiye ilânen tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinizden adınıza ilânen gıyap 
karan tebliğme karar verihniş olmakla davamzm duruşması 7/6/1984 Perşembe 
saat 10.10'da olup belU gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi 
bir vekiUe temsü ett irmöüz usulün 405. maddesi gereğincede işbu gıyaba müddeti 
içhıde itiraz etmeniz lüzumu gıyap karan yerine kahn ohnak üzere ibanen tebliğ 
olunur. 6909 
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Kaatamonu Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğundan : 

1984/5 Satış 
Kastamonu Cebrail Mahallesi Simsar Sokakda 180 ada, 6 parselde kayıtlı 

211,97 M2 arsa üzerindeki evto taksimi lıabil olıhadığından umumi beyamnda satışına 
İcarar verilmiş olup satışı 25/5/1984 günü saat 14 - 14,30 arasında Huktik Mahkem»-
lert Kalem odasında yapüacagından tafıu maliklerinden Hüseyin MÎsoglu ye Fatma 
Misoglu'nun adresi tesbit edilemedigihâen diğer İki ^lissedara satış ilâm tebliğ yeri-
ne kaim ohnak üzere Uânen tebliğ olunur. 6681 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Uludağ üniversitesi Rektörlüğünden : 

I N Ş A A T YAPTIRILACAKTIR 
Üniversitemizin aşağıda ismi belirtilen inşaat işi Bayındırlık Bakanlığı 1984 

ym birim fiyatlarıyla pevlet İhale Kanununun kapalı tekUf usulüne göre eksUtmeye 
çıkarılacaktır. 

İnşaatın İsmi : Atatürk Hidroterapi ve Rehabüitasyon Araştırma Merkezi 
Onarım İnşaatı, (İnşaat Yeri Kükürtlü), Keşif Bedeli : 31.500.000,— TL. , Geçici 
Teminatı : 945.000,— TL. 

Yukandaki inşaatın ihalesi 29 Mayıs 1984 Salı günü saat 14.00 de Bursa 
Fomara Cad. Fomara Ighanı No. 79'da Uludağ üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve ekleri Rektörlük Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlı
ğında görülebilir. 

Eksiltmeye girebibnek için isteklilerin; 
a) Yukarıda miktan belirtilen geçici teminatım, 
b) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, • 
c) Müracaat dilekçeleri ve birlikte verecekleri eksUtme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlan bildirisi (Noter tasdikU), 
sermaye ve kredi imkânlanm açıklayan mali durum bildirisi, bunu tıelirtir İşin keşif 
bedelinin % 4'ü kadar banka referans mektubu, tâahhüt bildirisi, teknik personel bU
dirisi (noter tastikU), işin keştf bedeli kadar (c) grubundan müteahhidto kamesmin 
ashnı ve örneğini ibraz suretiyle Rektörlükten alacaklan yeterUUk belgesini, takllf 
mektubu Ue birlikte zarfa koymaları gereklidir. 

İstekUler tekUf mektuplarım 29 Mayıs 1984 Sah günü saat 12.30'a kadar 
makbuz kaışıhğı thale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Yeterlilik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21 Mayıs 1984 Pazartesi 
günü saat 17.30*a kadardır. 

Her türlü gecikme kabul edilmez. 7365 / 1-1 

T E M S A N Türkiye Elektromekanlk Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünden; 

KARŞI AĞIRLIK DÖKÜMÜ YAPTIRIİ^CAKTIR 
1 — Kuruluşumuzca, Tercan Hidroelektrik Santralı, Kelebek Vanası İçin 

4 Adet karşı Ağırlık Dökümü yaptırılacaktır. 
^ — Şartnameler, Kubilay Sokak No. 45 Maltepe/Ankara adresindeki Ticaret 

Dairi Başkanlığından temin edilebilir. 
3 — İsteklilerin şartnamemiz hükümlerine göre hazıriayacaklan kapalı teklif, 

mektuplarını en geç 29 Mayıs 1984 günü, saat l4.00'e kadar yukarida belirtilen ad
resteki Haberleşme Şefliğinde bulundurmalan rica olunur. 

4 — Kuruluşumuz 2886 sayıh Kanuna tabi değildir. 7486 / 1-1 
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Bursa Unyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

İNŞAAT İLANI 
1 — Müessesemizin, 
I. Grup İnşaatlarından (1. Keşif Toplamı 194.110.180,— TL.) OrhaneU Bölge 

Müdürlüğü Gümüşpmar Köyü Karo Sahasmda : 
a) 1. Keşfi 104.433.558,— T L . olan Oto-lş Makinaları Tamir ve Mekanik 

Atelye Ue İdare Binası, 
b) 1. Keşfi 28.227.231,— TL. olan Yeraltı ve Yerüstü Umumi Tamir Atel-

yeleri Binası, 
c) 1. Keşfi 24.401.035,— TL. olan LastUUıane - Boyahane - Kaporta Atelyesi 

Bhıası, 
d) 1. Keşfi .14.395.697,— TL. olan Yıkama - Yağlama Binası, 
e) 1. Keşfi 22.652.659,— T U olan Garaj Binası, 

15 Temmuz 1985 tarUünde bitirUmek üzere kapah zarf usulü Ue eksUtmeye çıka
rılmıştır. (1. Grup İnşaatların geçici teminatı : 5.823.306,— TL.) 

Not: I. Grup inşaatlar prefabrik elemanlarla. 
Hi Grup inşaatlarından (1. Keşif Toplamı: 316.047.244,— Tl*) 
OrhadeU Bölge Müdürlüğü Gümüşpmar Köyü Karo Sahasmda : 
a) 1. Keşfi 89.023.361,— TL. olan İşçi Soyunma ve Giyinme Bhıası, 
b) 1. Keşfi 75.123.779,— TL. olan tşçi Yatakhanesi Bhıası, 
c). 1. Keşfi 57.786.677,— TL. olan Bölge Yazıhanesi Binası, 
d) 1. Keşfi 77.841.289,— TL. olan tşçi Yemekhanesi ve Lokal Bhıası, 
e) 1. Keşfi 16.272.138,— TL. olan Amonyum Nitrat Aml>an Btoası, 

15 Elylül 1985 tarihine bitirUmek üzere kapah zarf usulü Ue eksiltmeye çıkarılmıştır, 
(IL Grup İnşaatların geçici teminatı : 9.481.418.— TL.) 
m. Grup İnşaatlar (1. keşfi toplamı : 296.159.617,— Tl,.) 
OrhaneU Bölge Müdürlüğünün OrhaneU Sosyal Sitesi Sahasında : 
a) 1. Keşfi 95.067.586,— TL. olan 2 Blok 2x8 Daire Personel Lojmam, 
b) 1. Keşfi 69.442.635,— TL. olan Bölge Misafirhanesi Bhıası, 
c) 1. Keşfi 131.649.396,— TL. olan 2 Blok 2x16 Daire tşçi Lojmanları, 

15 E^lül 1985 tarihinde bitirilmek üzere kapah zarf usulü ile eksUtmeye çıkarılmıştır. 
III. Grup inşaatların geçici teminalı : 8.884.789,— TL. 
IV. Grup İnşaatlarından (1984 yılı Birim Fiyatlan ille 1. Keşfi Toplamı 

111.674.083,— TL.)' 
Bursa Sanayi Bölgesmdeki Merkez Yerleşim Sahasmda : 
a) 1. Keşfi 95.383.082,— TL. olan 2 Adet 2x8 Dah-e Personel Lojmam, 
b) 1. Keşfi 16.291.001,— TL. olan 1 Adet MüstakU Müdür lojmam 31 Tem

muz 1985 tarihinde bitirUmek üzere kapah zarf usulü ile eksUtmeye çıkanlmıştır. 
(IV. Grup inşaatlann geçici teminatı : 3.350.223,— TL.) 
V. Grup İnşaatlardan (1. Keşfl Toplamı : 142.601.379,— TL.) 
Çan Bölge Müdürlüğünün Çan'daki Yerleşhn Sahasmda 1. Keşfl tutan 

142.601.379,— TL. olan 3 Adet, 3x8 Daire Lojman inşaatı 31 Temmuz 1985 tarihmde 
bitirilmek üzere kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çıkanhmştır. 

(V. Grup inşaatlann geçici tenünatı : 4.278.042,—) 
2 — Eksütme I, II. ve III. Grup işler için 5/6/1984 Sah günü, IV. ve V. Grup 

işler için ise 8/6/1984 Cuma günü saat 15.00 de Müessesemizin «Fevzi Çakmak Cad. 
Nol 72 Bursa» binasında bu iş için kurulan İhale Komisyonunca yapılacaktır. TekUf 
zarflan ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Muhal>erat Servisine verihniş olacaktır. 
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3 — Bu ^lere ait İlıale Dosyası örneği «BLl Müessesesi - Bursa» adresinde 
tngaat Şubesi Müdürlüğünde görülebUü-. thaleye girmek istiyenler Müessese vezneshıe 
makbuz kaışıhğı her bir grup igin 5.000,— TL. ödemek suretiyim gartname ve kegif 
özettoV İnşaat Şubesi Müdürlüğünden teinin edebilirler. Bu makbuzjar Yeterlik 
belgesi için verilecek dilekçeye eklenecektir. 

4 — Eksiltmeye girecek olanlarm; 
A — Kanuni konutu bulunması, 
B — Kapah zarf iusulü ile ihaleye katıhna şartnamesinin 7. maddesindeki ge

çid temina:tı vermesi, 
C — Bu işler için B L l Müessesestode kurulmuş olan ihaleye katılma belgeleri 

komisyonundan alacakları ihaleye katıhna (yeterlik) belgeshü ibraz etmesi, bu iş 
için en geç 23/5/1984 Çarşamba günü.saat 17.00ye kadar, Baymdırhk Bakanhgı 
Yapı, Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği gereğtoce hazurlaya-
caklan: . 

a) Yapı araçlan bildirisi, 
b) Teknik persolnel bildirisi, 
c) öncelikle son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenm veriliş tarihinde adma taah

hüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taalüıüt bildirisini, 
d) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan malî durum 

bUdü:ishü, 
e) Baymdırhk Bakanhğindan ahnmış B Grubundan; 

L Grup işler için 200.000.000,— T L . 
II. Grup işler içta 300.000.000,—TL. 

III. Grup işler için 300.000.000,— T L . 
IV. Grup işler içto 120.000.000,— T L . 

V. Grup işler içto 150.000.000,— T L . lUt müteahhitlik kameslnto ash ve 
örneğini, 

f) İşto keşif be4eli kadar bir işi taahhüt suretiyle veya şantiye şefi veya 
kontıoUuk sıfatiyle bitirip en az geçici kabulünü yaptırdığına dah belgeyi, (Bayın
dırhk Bakanlığımn yıllara ait katsayılan uygulanacaktır.) 

g) İhale konusu işlere ait I, II, III. Grup işler için Orhaneli Bölge Müdür
lüğünün, IV. Grup işler için Müessese Müdürlüğü İnşaat Şubesi Müdürlüğünden. 
V. Grup işler için ise Çan Bölge Müdürlüğünden alacakları işyeri görme belgestal 
dilekçelerine ekleyerek Müesseseye başvurmalan; 30/5/1984 Çarşamba günü mesai 
saatları içtade ihaleye katılma belgeleri komisyonundan adlanna tanzim olunan taa-
leye katılma (yeterlik) belgeshü almaları, isteklilere sadece bir grup iş içta yeterlik 
verilebUir. MaU ve teknilı gücü uygun olan firmalara II. ve III. Grup işlerin ikisine 
de yeterlik verilebiUr. 

D — Ticaret Odası vesikasını ibraz etmesi, 
E — tsteklUerin gerçek klgi veya tüzel kişi olması' (özel ve tescU edihnemiş 

ortakhklar kabul edilme^.) 
F — tstekU bir oiptakhk olduğu takdirde; 
â ) İstekli bir o r t a k h k olduğu takdirde idare merkeztato bulunduğu yer mah-

kemestaden veya sicilin^ kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair bir Resmi 
makamdan ortaklık sicütae kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu ek-
siltmenta Uân gitoünden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi. 

b) Ortakhğm sirkülerini veya ortaklık adma tekliflerde bulunacak khnselerin 
bu ortakhğm vekili olduğunu gösterir noterce onanh vekaletname ibraz etmesi. 

5 — Kurumumuz 2886 sayıh Devlet thale Kanununa tabi değUdir. thaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7366 /1-1 
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Tanm Onnah ve Köyiglerl Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İğleri Genel Müdür
lüğü Samsun Y S E 8. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Samsun Y S E 11 Müdürlüğü tarafından yaptınlacak olan agağıda adı, ke
gif bedeU ve Uıale tarihi gösterUen köy içmesuyu emanet ingaatlanıun 2886 sayılı Ka-
nunuh esaslan dahUüide kapah zarf usulü Ue eksiltme suretiyle YSBI. U Müdürlüğü 
içmesulan Şefliği İçmesulan §efUği Odasmda ihalesi yapüacaktu. 

2 — Bu iğlere ait gartname, proje keşif ve diğer evraklar Y S E 8. Bölge ve 
Y S E 11 MiidUrlüğü İçmesuları Şefliğüıde görülebUir. 

3 — Bu işler için lüzumlu boru, çhnento ve B. A. demiri ile ambar mevcudu 
olan fitings ve armatürler idarece verilecek, mevcudu olmayan fitings ve armatürler 
yüklemci tarafından temin edilecektir. 

4 — İgtirak belgesi alabilmek için : 
İçmesuyu igi yaptığım belirten tasdikU ig bitirme belgesi veya müddeti dolma

mış mûteahhitUk karnesi ashm keşif bedeU kadar veya Noter tasdikU suretlıü taahhü
dü altmda bulunan işler beyannamesini ve UgiU köy muhtarlığından alınmış tasdikU 
yer görme belgesim müracat son gtmü mesai sonuna kadar her İş içm ayn bir di
lekçe ekmde Y S E 11. Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

5 — EksUtmeye girebilmek için : 
ÎstekUlerin 1984 yıh vizeU Ticaret ve Sanayi Odası belgesmi, istekU şirket ise 

müracaat tarihinden sonra alınmış hali faaUyet belgesini ve işin hizasmda yazıh mik
tar kadar geçici teminat mektubunu veya teminat nakit ise Samsun Maliye Muha
sebe Müdürlüğime yatırarak makbuzunu tekliflerine eklemeleri şarttır. 

6 —< ÎstekUlerin ihale saatinden bir saat evvel teklif zartlanm thale Komis
yonuna vermeleri şarttır. 

7.— Yer tesliminin geç yapılmasından dolayı hiçbir hak talep edUemez. 
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

İhaleye Konulan tşin Adı 
Keş. Bed. 

U r a 
G. Tem. 

U r a 
Müracaat 
Son Gimü 

thale 
Saati 
Tarihi 

-MeriıezKolpmarGr. Köyişleri İçmesuyu înş. 9.000.000 270.000 24/5/1984 31/5/1984 
10.30 

M^kez Tepecik Gr. Köyleri İçmesuyu tnş. 9.000.000 270.000 24/5/1984 81/5/1984 
15.30 

Çarşamba Yağbasan Köyleri İçmesuyu tnş 9.000.000 270.000 24/5/1984 31/5/1984 
11.30 

V. Köprü-Aydoğdu Gr. Köyleri içmesuyu tnş. 5.600.000 168.000 24/5/1984 31/5/1984 
16.30 

7428 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Kırütkale Pirinç Fabriknsuun ihtiyacı olan 53.398 Kg. E . Cu FU-
magm Malzemesi Fason tgçilUc Ücreti karşılığında imal ettirilecekUr. 

Bu işe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz t ç Ahm Şube Müdür
lüğünden İstanbul'da İnönü Caddesi No. 88 Taksim/İstanbul adrestodekl tstanbul 
Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmalann şartnamemize göre hazıriayacaklan fiyath 
tekUf mektuplarım kapah bir zarf içerishıde en geç 24 Mayıs 1984 günü saat 17.00 jre 
kadar t ç Ahm Şube Müdürlüğümüze göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayıh Kanuna tabi olmayıp İhaleyi kıslhen veya tamamen 
yapıp yapmamakta veya siparişi dUediğme vermekte serbesttir. 7082 /1-1 
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Ankara Telefon Başmûdürlûğündra : 

1 — Başmüdürlüğümüzde mevcut muhtelif miktsu- ve ebatlarda ahşap ve ma
deni kapı, pencere kapalı yazılı teklif mektubu almak suretiyle satılacaktır. 

2 — Buna ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli 
mukabili teinin edilebilir. 

3 — İhale 12/6/1TO4 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapüacaktu-, 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser-

bestör. 7302/2-2 

Alanya Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Cüıs ve modeli : 1959 Model Fiat kamyon. Plakası: 07 AS 527, Mıüı. bedeli : 
243, TL. , Tenünatı : 22.000,— T L . 

Yukanda ctas ve nüktan yazıh bir adet müsadereU ağaç agık arttırma sure
tiyle satılacaktır. 

1 — Acık arttırma 25/5/1984 Cuma günü saat 14:oO de'lşletme satış salonun
da toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 — Satıştan doğan her türlü vergi ve resimler ahaya alttür. 
3 — Ahcılarm beUrU gün ve saat'te önce teminatlarım yatırarak komisyona 

müracaattan Uân olunur. 7474 / 2-3 

SamaUar (Igdür) Devlet Orman tşletmesi MfidürlOğünden: 

Ctosi: Desoto Kamyon, ModeU : 1968, Plâka No. su .- 06 PD 026, Bulunduğu 
Yer - Kastamonu tş. Müd. Merkez Deposunda, Muhammen BedeU: 705.000,— T U , 
% 15 K a f i T^nünah : 105.750,— T L . 

1 — Yukanda Ctosi, Modeli, Plaka nosu, bulunduğu yer gösterUen 1968 model 
Desoto Marka 06 F D 026 Plakah müsadereU Iramyonun agık artırma Ue satışı yapı
lacaktır. 

2 — Satış 29/5/1984 Sah günü saat 14.00 de ^etmemiz Satış Salonunda ya
pılacaktır. 

3 — Satış Ue UgiU ilân masrafları ahcıya aittir. 
4 — Satışa katılmak Isteyenlerto belirtUen gito ve saatten önce temtoatlanm 

tşletbıemiz veznestoe yaturarak satıg komisyonuna müracaat etmeleri Uân olunur. 
7477 / 2-2 

e 
Sinop Devlet Orman tşletmesi Müdürlüğünden : 

İşletmeniz totiyacı igto 1 adet kalorifer kazam ile birlikte kapah zarfla tekUf 
almak suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Sıcak su üretici, duman borulu, geUk 3 Atükonstrüksiyon basmcmda, 
35 M 2 ve 210000 Kcal/h nltellğtode olacaktır. (Poz. No : 152-107) 

2 — BelirtUen kalorifer kazam Sanayi ve Teknoloji Bakanhğmca yaymlanan 
kaloriffer kazam verim yönetmeUğtoe ve UgUi teldiğe uygun olacak, kapasite ve ısıl 
verim belgesi mevcut olacaktır. 

3 — Bu işe N S i t teminat lOO.OOff,— T U olup taUplUer temtoat mektuplan üe 
UrUkte tekUflerini 23/5/1984 günü saat 14.00 e kadar müdürlüğümüze vermiş olacak
lardır. Geç verUen teklüler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

4 — Kalorifer kazanı ihale tarihtoden itibaren en geç 7 gün içtode Stoop'ta 
müdürlüğümüze tesUm edilecektir. 

5 — Müdürlüğümüz 2886 sayıh Yasaya tabi değüdir. 7476 / 2-3 



Muğla/Kavaklıdere Orman tşletmesi Müdiirlûglinden : 

Deposu Cins ve Nev'i ParU M i k t a r ı M. Satış Bed. % 7.6 Teminatı 
Adı ve Tol Durumu Boy ve Sımfı Adedi Adet M3. Dm». Lira Kr. U r a Kr . 

Kocataş Asfalt m . S. Nb. Çz. Tomruk 62 8794 2124.713 16.000,— 2.390.300.— 
III. S. Kb. Çz. Tomruk 17 2908 681.132 12.000,— 623.000.— 

Tapacak TekOnü . . . 79 11702 2706.845 2.913.300.— 

Kocataş Asfalt Çk. Maden Direk 6 1614 119.740 11.000,— 98.800,— 
* > Çk. Sanayi Odunu 2 888 73.774 10.000,— 55.300.— 

Ç e . Sanayi Odunu 3 1120 73.774 10.000,— 66.400.— 

M . Direk ve Sanajrl Odun Tekfinü 11 3632 267.439 209.600.— 

K. Dere Or. tçl İbreli Tak. Odun 8 Ster 1322.000 2.200.— 218.100.— 
kunduz Or. İÇİ » » » 3 450.000 » 74.800,— 
Madran Or. İçi s » > 18 » 2916.000 481.100.— 
Zindandere Or. tçl » » > 3 483.000 79.700.— 
Şeytandere Or. İçi » » » 6 893.000 147.400,— 
Kuyudere C ^ . tçi > » » 4 > 603.000 » 99.600,— 
Kozeççik Or. tçl » > X 1 176.000 » 29.000.— 
Domuzçukımı Or. İçi » » » 6 1014.000 > 167.300.— 

Takacak Tekflnü . . . 45 7857.000 1.296.400.— 
Genel Tekfin . . . . 135 4.4l9.200.r-

1 — İşletmemizin Kocataş orman dıgı son deposu ile muhtelif orman içi depolannda bulunan yukarıda cins ve miktarlan gös
terilen 135 parti halinde çeşitli cins orman emvalleri 24 Mayıs 1984 Perşembe günü saat 14.00'de tşletmenüz satış salonunda toplanacak 
Komisyon huzurunda 171/A ek 1. şartname uyannca vergileri Ue % 50 bedeli peşin % 50 bedeU müddetsiz ve kat'i banka teminat 
mektubu karşıhğmda 3 ay vadeU açüı arUrma sureti Ue satüacaktır. 

2 — thaleye iştirak etmek İsteyenlerin satışla ilgiU şartnamenm 3. maddesmde istenilen belgeleri ve sicU tasdiknamesmi ibraz 
«derek ayni gün ve saat 13.30 a kadar almak istedikleri partilerin % 7,6 geçici temtaatlanm tŞletme Vezneshıe yatırmalan, banka 



i i. 

teminat mektubu vereceklerin mektuplannda işletme adı ve iştirak edecekleri parti numaralanm yazdırmalan mektubun kat'i ve müd
detsiz olması şarttır. 

3 — Bu satışa ait müfredatlı bilgi cetveU, İlân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve 
bağh işletme müdürlüklerinde ve tşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — TalipUlerin belirti gün ve saatte teminat makbuzlan üe birlikte Komisyona müracaatları Uân olunur. 7473 / t-t 

KorkuteU Devlet Orman tşletmesi Müdürlüğünden •. 

Deposunun 
Adı Yoldurumu 

Marif 
Hacıbekar 

Elmvalin cinsi, nev'i ve kalitesi 

Hacıbekar 
» 

Marif 
» 

Hacıbekar 
Marif 
llacıbekar 

Stablize 3. S. N. B. Çk. tomruk 
» 3 S. N. B. Çk. tomruk 
» 3. S. K. B. Çk, tomruk 
» 3. S. N . B. Çz. tomruk 

Asfalt 3. S. N . B. Çz. tomruk 
» 3. S. N. B. ÇZ. tomruk 

Stablize 3. S. K. B. Çz. tomruk ("niA) 
Asfalt . 3. S. K. B. Çz. tomruk (TRA) 
Stablize Çk. sanayi odunu 

» Çk. sanayi odunu 
» Çz. sanayi odunu 

Asfalt Çz. sanayi odunu 
Or. İçi Or. Y. tbreli lif - yonga odunu 

M». Emval Toplamı 
Ster Emval Toplamı 

Parti M i k t a r 1 Muh. bedeli Geçici teminatı 
adedi Adet UK Dms. U r a Lira 

7 687 239.052 17.000 309.000 
X 215 56.350 15.000 64.000 
6 641 142.530 12.500 137.000 

10 1489 293.909 15.000 335.000 
4 615 133.399 15.000 151.000 
r 206 46.827 12.500 44.000 
2 88 33.984 11.500 30.000 
2 157 69.650 11.500 61.000 
6 402 7S.688 8.500 54.000 
1 İ 2 5 22.374 5.500 9.300 
3 850 47.553 8.500 33.000 
6 991 99.475 8.500 66.000 
3 — 150.000 2.»)0 26.100 

48 6466 1264.791 l.m.300 
3 — • 150.000 28.100 

51 1.319.400 GenelToplam 

1 — tşletmemiz Hacıbekar ve Yazır Bölgelerinin Hacıbekar, Marif ve Orman İçi Depolannda bulunan yukanda cins ve miktarı 
yazılı 51 parti çeşitli orman ürünlerinin % 50'si üe % 40 faizi peşin, 1/c SO'si 3 ajr vadeli süresiz banka teminat inektubu karşıhğmda 
olmak üzere model şartnameler uyarınca açık arttırmalı satışa çıkanlmıştır. 



2 — Açık artt ırma 28/6/1984 tarüıine rastlayan Pazartesi günü saat 13.00'te Hacıbekar Bfilgesi toplantı salonunda kconlsyon 
huzurunda yapîlacaktur. 

3 — Bu satıga alt İlftn, gartname, satıg Bncesi bilgi cetveli Orman Genel MüdarlügU, Antalya Orman B6tge BasmOdttrlOgO, 
Akseki, Alanya, Antalya, Bucak, Ehnalı, Finike, Gazipaga, GOndogmug, Kag, Kumluca, lıfanavgat, Serik, CevizU, Adana, Mersin, ts
tanbul, ISparta, Burdur, Konya, DenizU, Orman tgletme Müdttrlükleri Ue tgletmemizde gSrUleblUr. 

4 — Alıcılarm beUrli gttn ve saatte 1984 yıh vizesi yapılmıg kapasite belgeleri. Ticaret odası belgeleri, slcU tasdiknamesini, Xif-
Tonga odunu satıglanna igtirak edecekler. U f - Tonga sanayicUeri Ue bu iğle uğragan kttçUk sanat erbabı kapasite belgelerini Haaa 
etmek suretiyle tgletmemizde hazır bulunmalan ve ihale saatmden bir saat öncestoe kadar geçici temlnatlanm yatırmalan, banka 
mektubu vereceklerin igletme adım ve satıg tarihhıi belirtmeleri, ve katüacaklann teminat makbuzlan Ue birUkte komisyona bagvur-
malan garttır. 7476 / 2-2 

Milas Orman. îşletme Müdürlüğünden: 

Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i 

Karacahisar 
Kayadere 

Fesleğen 
DenizcUc 

ÎbreU Yak. Odun 
3. S. Çz. U z B. Tomruk 
3. S. Çz. Nr. B. Tomruk 
3. S. Çz. Ks. B. Tomruk 
Çz. Sanayi Odunu 

M İ K T A R I Muh. BedeU % 7,5 Tem. 
Adedi Adet M> T L TL. 

22 1814.000 St 2200 299.000 
3 58 39.476 18.000 53.000 

20 2482 614.443 15.000 691.000 
48 6642 1 2 3 2 ^ 1^000 1.109.Ü0U 
6 1472 145.097 laooo 109.000 

1 — Yukanda müfredatı yazıh 99 parti orman emvaU hizalannda yazıh muhammen bedeU üzerinden S£itış bedeUnin % 50'si 
ve vergUeri peşhı, bakiyesi 3 ay vadeU müddetshs lünitli banka nMktubu ve her zaman paraya çevrilebilen Devletçe kabul edihniş 
Devlet Iç IstUo-az tahviUeri karşıhğuıda olmak üzere açık art ırma suretiyle satüacaktır. 

2 — Satış 25/5/1984 Cuma günü saat 13.00'de işletme Satış Salonunda yapüacaktir. 

3 — Satışa ait Ü&n, sabş öncesi bilgi cetveli ve satış şartnamesi Orman Genel Müdürlüğünde, Muğla izmir, DenizU Orman 
Bölge Başmüdürlüklerinde, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğümüze bağh işletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

Satışa işürak edeceklerin model şartnameler esaslan gereğince istenilen belgeleri ibraz eder^ satm alacaklmı partUerin 
teminaüarmı yaturdıklanna dair makbuzla birlikte satış saathıde Satış Komisyonu önünde hazır bulunmalan, sanayi odunu almak 
isteyenlerin ambalajcı olmalan ve son sene (1964) vizeU k^ıasite belgelerini ibraz e t m ^ ^ şarttu*. Il&n olunur. 

N O T : IbreU odun bedelleri peşhı tahsÜ edUecektir. 7416 2-2 

t r 
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D U Y U R U 
1. Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık tşleri Genel Müdüriüğü M^^RNIS Pro-

jesinde yer alan, BUgi İşlem Makmalanmn çabşmasım sağlayacak (Kesintisiz Güç 
Kaynağı) 2886 sayılı Kanunun 51. maddesinin (p) bendme göre, ^ a r U k usulüyle 
Yurt Dışından satm almacaktır. 

2. Bu işe ait idari ve tekmk şartname istekli firma veya. temsilcileri tara
fından, mesai saatleri İçerisinde yetki belgesi Ue müracaat edildiği takdirde, bedel
siz olarak Bakanbk Levazım Müdürlüğünden tenün edüebilir. 

3. tsteklUer ihaleye katılmak için Ticaret Odası Belgeleri Ue UgiU firmamn 
Yurt tçl temsUcisi olduğuna dair yetki belgelerini getireceklerdir! İhaleye, Yurt 
Dışındaki Firmalar ve Türkiye'deki temsUcüeri katılabilir. 

4. Teklifler, 28/5A984 günü saat 17.00 ye kadar Bakanlık Levazım Müdür-
lüğü (Satınalma Komisyonu Başkanhgma) verilecekth'. Bu {günden smırâ verilenler 
Ue şartnamelerine uygun ohnayan tekUfler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
(Posta Ue şartname gönderilmez.) 

5. thaleye ait teklifler bu iş için oluşturulan Teknik Komisyonun değerlra-
dirmeshıden sonra, 4/6/1984 günü Satmahna Konüsyonu tarafından, pazarlığı yapı
lacaktır. 7427/1-1 

Makina ve Kimya Endüstri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 A D E T Y A T A Y PLASTİK ENJEKSİYON PRESİ SATIN ALINACAKTIR 
Kurumumuz Kınkkale Silah ve Tüfek Fabrikasımn üıtiyacı olan 1 Adet Yatay 

Plastik Enjekslycm Presi Satm Ahnacaktır. 
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdüriük İç Ahm Şube Müdüriüğünden 

İstanbul'da ise tnönü Caddesi No. 88 Taksim/İstanbul adrestadeki İstanbul Şube 
Müdürlüğünden tenün edilebilh. 

thaleye iştirak edecek Birmalarm şartnameye göre hazırhyacaklan teklif 
mektuplanm kapah zarf içerisinde en geç 24 Mayıs 1984 Perşembe günü saat 17.00 ye 
kadar Kurumumuz İ ç Ahm Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

, Kurumumuz 2886 sayıh Devlet thale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yap
mamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

7426/1-1 

Ankara P T T Meslek Geliştirme Müdürlüğünden: 

1 — Başmüdürlüğümüze bağlı Mersin Meslek GeUştirme Müdürlüğü (1) Adet 
35 mm. lik Süıema Makinası ile (1) Adet 16 mm. lik Shıema Makhıası satm ah
nacakür. 

2 — thale, 12 Haziran 1984 tarihhıe tesadüf eden Sah günü saat 15.00 de ya
püacak olup, teklif mektuplanm en geç aym gün saat 14.00'e kadar Başmüdürlüğü
müz Alım ve Satım Komisyonu Başkanhgma verilmesi gerekmektedir. 

3 — TekUf edUecek toplam bedeUn % 3'ü oranında geçici tenünat yatınhnası 
zorunludur. 

4 — Konu Ue ilgUl teknik ve ldar( şartnameler; İstanbul, İzmir ve Mersm'de 
P T T Meslek GeUşthme Müdürlüklerinden, Ankara'da İse Başmüdürlüğümüz Malzeme 

^Müdürlüğünden bedeU karşüığı t ^ m edilecekth>, 
5 — Başmüdürlüğümüz üıaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya diledi

ğme yapmakta serbesttir. 6949 / 2-1 

tçigleri Bakanlığından: 
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Türkiye Demir ve Çelik tşletmeleri Kurumu Genel Madtlrlüğlinâen : 

Devecl'den 400.000 Ton, Karakuz'dan 100.000 Ton Cevher Hekimhan'a Karayolu 
ile NakletthrUecekth'. 

Bu ig ile İlglU gartname; 
1 — Ankara'da: Dışkapı, Çankın Caddesi No. 57deki Genel MadürlügOmüz 

Tedank ve İkmal MüdllrlU|rimden, 
2 — İstanbul'da : Sh-kecL Yabköşkü Cad '̂ Yahköşkü İşham Kat 4-S deki 

MümessUUghnizden, 
3 — Hekhnhan'da : Sivas Cad. Emniyet Sok. No. 2 /A daM Müesseseml^en, 
4 — İskenderun'da : Payas'daki Müessesemizden, bedelsiz olarak temin edi

lebüir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslanna göre hazırhyacaklan kapalı teklif mek

tuplanm, geçici temmatlarıyla birlUite en gec 29 Mayıs 1984 Sah günü saat 14.00'e 
kadat Genel Müdürlüğümüz Haberlegme ve Arşiy Kısım AmirUğinde bulundurmalan 
üân olunur. 

İşletmelerimiz 2886 sayıh thale Kanununa tabi değUdir. 7367/2-1 

Bucak Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M. Bed. G. Tem. 
Deposu Chıs ve Nev'i Ad. Adet JAk Dm». U r a U r a 

Seydiköy 2. S.N.B. Çz. Tom. 1 47 20.652 18.600 29.000 
S.Köy-Uğurlu 3. S.U.B. Ard Tom. 2 26 9.306 17.500 12.000 
Uğurlu 3. S.N.B. Sed. Tom. 4 460 97.002 17.000 124.000 
Uğurlu 3. S.N.B. Çk. Tom. 2 91 41.167 17.000 53.000 
Uğurlu 3.S.N.B.Gök Tom. 5 604 112.674 17.000 146.000 
S. KİSy-Uğuriu 3. S.N.B. Çz. Tom. 52 6710 1571.337 15.000 1.777.000 
Uğurlu 3.S.K.B. Sed. Tom. 3 291 57.203 12.500 55.000 
Uğurlu Çk. San. Odunu 4 370 73.592 8.500 48.000 
Uğurlu Sed. San. Odunu 6 1194 163.177 9.000 113.000 
S. Köy-Ugurlu N . B . Çam Sınk 9 Ster 355.000 5.000 135.000 
S. Köy Ard. Yar. Sn. Od. 18 Ster 649.000 5.500 272.000 
Uğurlu tbreU U f Yonga 5 Ster 231.000 4.000 71.000 
r Köy İbreU Yak. Odun 6 Ster 282.000 3.000 65.000 
Bucak Çam Kapak Tah. 8 Ster 156.000 6.000 60.000 

M 3 . Toplam 79 9793 2146.110 2.356.000 

Sterli Toplam 44 Ster 1673.000 603.000 

Genel Toplam 123 2.959.000 

1 — Yukanda açıklaması yazıh 123 parti orman emvaU % 60'sl yergüer ve % 
40 faizi peşm, bakiyesi 3 ay vadeU süreshs ve kat'i banka mektubu karşıhğmda açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 — Açüt arttırmah satış 30 Mayıs 1984 tarüüne rastlaj^n Çarşamba gttaö 
saat 11.00 de İşletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 
171/Eac. 1 Model gartname gereğtoce yapılacaktır. , 

3 — Satışa iştirak edeceklerin gartnameyi okuyarak İstenilen belgeleri ibraz 
etmeleri şart olup, lif yoı^a odunu satışlarına lif yonga sanayicUeri Ue bu l^e uğra
şan küçük sanat erbabı kapasite belgelerim ibraz etmek suretiyle katüablUrier. 
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4 — Satışla ilgili il&n Ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Omum 
Bölge Başmüdürlüğü ile buna bağh İşletmelerle Afyon, Burdur, İsparta, Denizli, Göl-
hfsar, Konya İşletmeleri Ue İşletmemizde görülebihr. 

5 — TaUpUlerin belirU gihı ve saatte teminat makbuzları Ue bhrlikte Komis
yona müracaatları il&n olunur. 7488 / 2-1 

Sivas Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığmdan : 

1 — 6 nci Tugay ve Tokat Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda teshm yeri. 
cmsi, miktan, tahmim bedeU, geçici teminatı ihale gün ve saati yazıh 6 kalem yiye
cek maddesi satmalınacaktır. 

2 — Alımlar 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddestoe göre kapalı teklif usulü Ue 
yapılacaktır. 

3 — İhalede isteneil belgeler; Ticaret Odası kayıt belgesi, geçici teminat mek
tubu veya makbuzu, bizzat İştirak etmeyenlerden vekâletname. 

4 — İhale Sivas'ta 5. Tug. Sat. A l . Kom. Bşk. lığı binasmda yapüacaktir. 
Şartnameler Ankara-lstanbul Levazım Amirlikleri Ue Komisyonumuzda görülebilir. 

5 — İhaleye iştirak edecekler üıale saatmden bir saat önce teklif mektuplanm 
Komisyona vermderi şarttır. Verilen teklif mektuplan geri İade edilmez. Her türlü ge
cikme kabul edilmez. 

Tah. Bed. Geç. Tem. 
TesUm Yeri ans i MUctan Lira Lira Günü Saatt 

Tokat Gmz. Yoğurt 50 Ton 4.500.000 135.000 28/5A984 10.30 
Sivas Gmz. 
Tokat Gmz. 
Sivas Gmz. 
Tokat Grnz. 
Sivas Gmz. 

Y a ş Maya 
Y a ş Maya 
Taze Patates 
Taze IPatat» 

10 Ton 
6 Ton 

50 Ton 
25 Ton 

1.600.000 
960000 

2.500.000 
1.250.000 

EkmeklUc Buğday KırdurUması 
Kep. Müt. Alt 1800 Ton 9.000.000 
Kep. As. Alt 1800 Ton 4.500.000 

48.000 
28.800 
75.000 
37.500 

270.000 
135.000 

» 
» 
» 

» 
» 

11.00 
11.00 
11.30 
11.30 

15.30 

7429 / 2-1 

Baymdırhk ve İskân Bakanhgı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve dnsi be
UrtUen malzeme, dış ürelerden teklif ahnarak 2886 sayılı Kanunun 51. maddesi 
gereğtoce Pazarhk Usulü Ue satm ahnacaktır. 

n — Şartname almak isteyen firmalar başhkh kağıtlanna malzemenin sipariş 
numarasım. ismim ve malzeme Ue; UgiU olarak temsUcisi bulunduğu firmanm açık 
adrestoi belirtir bir dUekçe Ue şartnameleri Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünden (A Blok 7. Kat 708 numarah oda) 1.000 TL. bedelle alabiUrler. 

m — İsteklUer. teklif verme şartnamesinde istenUen tüm belgeleri teklUlertoe 
ekleyerek, teklif zarflanm en geç 28/6/1984 günü saat 17.30 da Malzeme Şubesi 
Müdürlüğünde bulunacak şekilde göndereceklerdir. Bu günden sonra verilenler ile 
şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Potrta Ue şartname gönderilmez. 

IV — İhalesi, KarayoUan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdüriüğünde 
(A Blok 7, Kat 710 numarah odada) 29/6/1984 gitoü saat 10.00 da yapılacaktır. 

V — Geçid temtoat tutan teklif edüen POB (Uman) bedelin % S'üdür. 
Dosya N o : 84-295-1, ıCtosi: 74 Kalem Worthuıgton Kompresör Yedöderi. 

7368 / 3-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor SanayU Müessesesmden: 

1 A D E T SOÖUK ODA TESİSATI YAPTIRILACAKTIR 
1. Müessesemiz Üıtiyacı olan Soğutulmuş Oda Tesisatı resim, teknik şart

name, sözleşme örneği ve eksUtme şartnamesine göre kapah zarfla eksUtme su
retiyle teklif ahnarak satm ahnacaktır. 

2. Eksiltmesi 1/6/1984 Cuma günü saat 14.30 da Müessesemiz Ahm Satım 
Konüsyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat temmat teklif tutanmn % 2.5'udur. 
4. TaUplerhı muvakkat temtaatlan ile birlikte kapah tekUf mektuplanm 

eksUtmenm yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adma göndermeleri veyv 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5. EksUtme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bıüunmayan teklif mektuplan geçerU değildir. 

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temto edUe-
bileceği gibi istenUdiğInde posta Uede gönderilecektir. 

7. E.L.M.S. ElcsUtme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

6946/1-1 

39 K A L E M Ç E Ş İ T U ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
1. Müessesemiz totiyacı olan 39 Kalem Çeşitli Elektrik Malzemeleri sözleşme 

örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksUtme suretiyle teklif ahnarak 
satm alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 31/5/1984 Perşembe günü saat 14.00 de Müessesemiz Ahm Satım 
Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2.5'udur. 
4. Tallplerto muvakkat temtaatlan ile birlikte kapah teklif mektuplanm 

eksUtmento yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adma göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5. EksUtme saattoe kadar Komisyonumuza tealim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektuplan geçerli değUdir. 

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temta edile
bUecegi gibi istenUdiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talitıe toale etmekte tamamen serbesttir. 

6948/1-1 

60 KG. REZİSTANS TELİ SATIN ALINACAKTIR 
1. Müessesemiz tatiyaa olan 60 Kg. 03.5 mm. -1,09 mm^/m. (% 20 Cr<aı -

% 80 Nikel Alaşımh) Rezistans Teli teknik şartname, sözleşme örneği ve eksUtme 
şartnamestae göre kapah zarfla eksiltme suretiyle teklif ahnarak satm ahnacaktır. 

2. EksUtmesi 31/5/1984 Per^mbe günü saat 15.00 de Müessesemiz Ahm Satım 
Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatlan ile birlikte kapah teklif mektuplanm 

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

5. EksUtme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
temhıatı bulunmayan teklif mektuplan geçerli değUdir. 
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6. Bu Igle UglU şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan teinin edUe-
bUecegi gibi istenUdiğmde posta Ue de gönderUecektir. 

7. E.UM.S. EksUtme veya arttırma mevzuunu teŞkU eden igi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talitıe ihale etmekte tamamen serbesttir, 

6947/1-1 

Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesmden : 

AÇIK ARTTIRMA İ L E T A S F İ Y E Y E TABI GÜMRÜK MALI SATIŞI 
1—31 Mayıs 1984 tarihtade saat 13.00 de Müessesemizde Kimyevi Madde, 

Maktaa ve Motor Aksamı, Muhtelif Elektrik Aletlere ait malzemeler, bog plastik ipUk 
bobtai, Demonte oto teybi, test cihazı, gibi gümrük mallaruun satıgı yapılacaktır. 

2 — Satıgı yapUacak mallara ait ajmntıh bilgi, liste ve gartname Müessesemiz 
Ticaret Müdürlüğünden veya Ankara'da Sümerbank Genel Müdürlüğü «Gümrük 
MaUan Satıg Müdürlüğü»ndeh temta edUecektta. 

3 — Satıga çıkarılan 8 kalem gümrük mah 24/5/1984 tarihinden itibaren saat 
13.00-17.00 arası Müessesemiz Gümrük Ambariannda görülebUh-. 

4 — Açık arttırmaya gireceklerta satıga esas bedel üzerinden % 15 teminat 
akçesini 30 Mayıs 1984 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz veznestae jratumalan 
gereklidir. 

5 — Liste muhteviyatı mallar ayrı ayn pazarhğa konulacak olup, İsteklUer 
dUedUüeri dns ve miktardaki mala Veya bütün maUara taUb olabUlrier. Müessesemta 
uygun gördüğü takdirde bu malları dilediği şekUde parçalara bölerek Pazarhğa 
koyup satmakta serbesttirler. 

6 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dUediği gekilde yapmakta 
serbestth-. 6802/1-1 

Tutak Belediye Başkanhğmdan : 

Ağn İU Tutak İlçe Merkeztade yaptuılacak Tutak Belediye Hizmet Bhıası 
İnşaatı yapımı 2886 sayıh Kanuna göre kapah teklif usulü ile taaleye çıkanimışür. 

1 — İnşaatm L Keşif bedeli 50.500.000,— T U dir. 
2 — İhale konusu işe ait gartname ve ekleri Tutak Belediyesinden t e n ^ 

edUebUlr. 
3 — İhale Tutak tlçe Merkezinde Belediye toplantı salonunda 29 Mayıs 1984 

Sah günü saat 14.00 de yapılacaktır. 
4 — Igta geçid temtaat bedeU 1.515.000,— T L . dü:. 
5 — İhaleye iştirak edeceklerta aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekUyerek en 

geç 24 Mayıs 1984 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Ağn 11 tmar Müdürlüğü Ye
terUUk Belgesi Komisyonuna verUmesi gerekmektedir. 

a) En az Işta keşif bedeU kadar (C) grubu müteahhiUlk kamesl. 
b) Tekmk personel beyannamesi. 
c) Yapı araçhm hUdh:hni. 
d) Taahhüt beyannamesi. 
e) Sennaye ve kredi hnkanlarmı gösterir maU durum bUdlrgesI, (Geçid te

mtaat banka mektubu olarak verildiğtade lhnit içi olacaktir. Nakit olarak verUirse 
T. C. Ziraat Bankasma Tutak Belediyesi açılacak bir hesaba yatinlacaktir.) 

f) Ticaret Odası sicU belgesi (1984 yılı vizeU) 
g) Kanuni ikametgata. 
h) Noter tasdUdi imza sh-küleri. 
i) Şhndiye kadar yapmış olduklan işleri gösterir belge. 
6 — 2886 sayıh Kanunun 17. maddesi gereğtoce Uân tebliğ olunur. 

7487/1-1 
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ORÜS Düzce Fabrika Müdürlüğünden : 

Parti 
Adedi Emvalin Cins ve Nev'i 

M i k t a r ı 
Adet M 3 . Dm3. 

1 1. Sn. Mege Parke 20800 249.60 
1 2. Sn. Mege Parke 26600 319.20 
1 3. Sn. Mege Parke 33500 402,00 
1 4. Sn. Mege Parke 38400 460.80 
1 2. Sn. Kayın Parke . 31200 374.40 
1 3. Sn. Kayın Parke 31200 374.40 
1 4 Sn. Kaym Parke 32000 384.00 
5 3. Sn. N R Y. Almmamıg Mege Ker. 1965 103.149 
3 4. Sn. N B . Y . Almmamıg Mege Ker. 1428 65.868 
1 3. Sn. KB. Y. Alınmamış Meşe Ker. 617 15.017 
2 Std. Dışı NB. Kayın Kereste 750 36.608 
2 Std. Dışı ÇKB. Kaym Kereste — 60.300 
4 1. Sn. NB, Y. Abnmamış Kay. Ker. 1204 58.843 
1 2. Sn. N B . Y . Alınmamış Kayın. Ker. 270 17.264 
1 2. Sn.'KB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 764 14.568 

32 3. Sn. NB. Y. Almmamıg Kay. Ker. 11079 609.231 
2 3. Sn. KB. Y. Alınmamış Kay Ker. 1601 35.102 

12 4. Sn, NB. Y . Alınmamış Kay. Ker 4172 244.391 
3 4. Sn. KB. Y. Alınmamış Kay. Ker. 1805 44.719 
4 3. Sn. NB. Y. Abnmış Kaym Kereste 1101 69.798 
6 4. Sn. NB. Y. Alınmış Kaym Kereste 1905 126.632 

M. Bed. 
U r a 

6.800 
6.000 
4.800 
3.600 
3.950 
3.400 
2.900 

117.000 
65.000 
93.000 
26.000 
25.000 
95.000 
76.500 
59.000 
65.000 
48.500 
52.000 
37.000 
67.500 
55.500 

T. Tutan 
Ura 

84.900 
95.800 
96.500 
83.000 
74.000 
63.700 
55.700 

603.700 
214.300 
69.900 
47.600 
75.400 

279.700 
66.100 
43.000 

1.982.100 
85.200 

636.000 
82.900 

235.800 
351.700 

(7) Parkeler Yekünü 213700 2564.40 553.600 
(78) Keresteler Yekünü 28661 1501.49D 4.773.400 
(85) Temüıatlar Yekünü 5.327.000 

1 - r - Yukanda ctes ve nev'Ueri yazılı 85 parti orman emvali, hizalannda göste
rilen muhammen bedeller üzerinden açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

2 — İhale, 25/5/1984 (Duma günü saat 14.00 de Fabrikamız İhale salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak olup, keresteler ve parkeler; % 25 i pe
şin, % 75 1 altı ay vadeli, limitU müddetsiz banka mektubu karşılığında satılacaktır. 

3 — Teminatlar satış günü saat 13.30 a kadar Müdürlüğümüz Veznesine yatı
nlacaktır. 

4 — Satışla ilglU v e ı ^ ve resimler; % 03 Karar Pulu, % 3 Vilâyet Hissesi, 
% 3 Bakanlık Fonu, % 2 Dellaliye ve ayrıca parkelerden % 8 Gider Vergisi alıcısma, 
ilân masraflan Fabrikamıza aittir. 

5 — Bu satışla İlgih şartname ve ebat listeleri ORÜS Kurumu Genel Müdür
lüğü, Bolu - İstanbul - Adapazan Orman Bölge Başmüdürlükleri Ue ORÜS Bolu Mües-
sesese Müdürlüğünde, emvaller ise Fabrikamız istif yerinde görülebilir. 

' 6 — Dileyen her Türk vatandaşı ihalemize iştirak eâebUir. 
tlân olunur. 7244 / 1-1 

Baymdırhk ve tskân Bakanhgı Karayollan Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdür
lüğünden : SİVAS 

1 — Sivas - Erzincan -12. Bölge Hududu Devlet yolunun muhtelif kesimlerinde 
yapılacak oto korkuluk ve tel çit işi; 2886 sayıh Devlet thale Kanununun 81. mad
deshün UgUi fıkralanna göre Emanet Komisyonunca taşeronlardan teklif ahnak su
reti Ue yaptınlacaktır. 
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2 — İgin kegif bedeU 88.011.827,70 T L . dır. 
3 — Geçici teminatı 2.667.356,— T L . dır. 
4 — Eksütme 28/6/1984 Pazartesi günü saat 16.30 da KarayoUan 16. Bölge 

Müdürlüğünde Trafik ŞefUğl Emanet Komisyonu tarafından yapıla<»ktu'. 
6 — Bu işe ait keşif ve ekleri, Karayollan 16. Bölge Müdürlüğü Trafik Şefli

ğinde tetkik edilebUir. 
6 — tsteklUerin yeterUk belgesi alabUmesl için son başvuftna tarihi olan 

23/5/1984 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar bir dUekçe ile KarajroUan 16. 
Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak vermeleri ge
reklidir. (Müracaatlarda evrak kayıt tarihi geçerlidh-.) 

a) (B) grubu müteahhitlik karnesi ash veya ömeği (işta keşif bedeU kadar.) 
b) Bu işte çalıştıracakları makhıa ve teçhizatı gösterir (yapı araçlan bildirisi) 
Taşaronun kendi malı olması gereken makinalar: 
a) Şahmerdan, b) Kompresör. 
Kü-a Ue çahştu-abUeceğl makinalar : 
a) 1. Ad. Kamyon, 
b) 4.30 mt. boyunda kalıbı kulIanabUeoek 4O0 tonluk pres mülkiyetini tevsik 

eden belge veya böyle bh: presi bulunan atelye Ue bu İşm goektinUği prm işlerinin 
yapılacağına dair Noterden sözleşmeyi ibraz etmesi şarttır. 

c) Mali durum bildirisi ve banka referans mektubu. 
d) Teknik personel bUdirisi. 
e) Taahhüt bildirisi. 
f) tşin kontrol Mühendisi tarafmdan verilecek iş yeri görme belgesi. 
g) tstekUlerin gerçek tek kişi olması haUnde hnza sirküleri, şh-ket olması ha> 

linde şirket sirküleri. 
h) 1984 yıh vizeU Ticaret ve Sanayi Odası veaUcası, ^ketlerde İlAn tarihin

den sonra Ticaret Odasından alınmış halihazır faaliyet belgesi. 
1) Kanuni ikametgâh belgesi. 
Yukarıdaki b, c, d, e de belh-tilen ve başvuru dilekçesinin Uzzat İstekU tarof 

fmdan imzalanması şarttır. Bu bUdUriler vekâleten İmza edilmiş olursa kabul edilme. 
İştirak belgesi alan istekUler, idareden alacaklan teklif mektubu ve diğer belgeleri 
usulüne uygun zarflayarak; en geç ihale saatinden bü- saat evvel Trafik ŞefUğl Ehna-
net Komisyonu Başkanlığma makbuz mukabiimde vereceklerdir. 

NOT : 1) Geçici teminatın banka mektubu olması halhıde kesin teminat ola
rak getirilecektir. 

2) Postadaki gecikmeler nazara ahnmaz ve telgrafla müracaat kabü 
edilmez, tlân olunur. 7241/1-1 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüzün üıtlyacuu karşüamak amacıyla. 8 takım renki 
video kamera ve aksesuarları. 2886 sayıh Kanunun 51. maddemin (P) fikrası uya 
nnca pazarlıkla yurtdışmdaki firmalardan satmahnacaktır. 

2 — Bu mahsemelere alt teknik ve idari şartnameler 5.000,— TU sı karşıhğın 
da (Konur Sokak No. 42 Dış Tedarik Şube Müdürlüğünden) tenün edUh:. 

3 — thaleye katüacaklar; 
a) 4.800.000,— TL.'lık geçici teminat mektubu vereceklerdir. 
b) TekUflerin 16/7/1984 Pazartesi günü saat 12.30*a kadar Dış Tedarik Şubi 

riüdürlügüne verihnesi gerekmektedir. 
4 — thaleye ait pazarlık saat 14.30'da Dış Tedarik Şube Müdürlüğünde yapt 

lacaktır. 
5 — Şartname ahnak İçin yetki belgesi Ue bh-Ukte müracaat etmeleri Uân olu

nur, > 7485/1-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

50 A D E T (TEZGAH T E S T E R E S İ V E 50 A D E T SHJtNiDîtRlK 
M A T K A P SATIN ALINACAKTIR 

1. Müessesemiz ihtiyacı olan 50 Adet Tezgah Testerssi ve SO Adet SiUndhUc 
Matkap; 

1 _ SİUndhik Uzmı Matkap 08,5 mm. L=175X115 : 60 Adet, Ts : 62/6 
HSS D m : 340, 

2 — Tezgah Testeresi 610X50X2,5 (8 dig) Ts : 163/4 50 Adet, sözlegme Jtenegl 
ve eksUtme gartnamesme göre kapah zarfla eksUtme suretiyle teklif ahnarak satm 
ahnacaktır. 

2. Hntstltmesi 31,^/1984 tarih Pergembe {gOnü saat 15.30 da Müessesemiz Alım 
Saun Komisyonhılunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutannm % 2,6'udur. 
4. TaUplerin muvakkat tenünatlan Ue bhrlikte kapah teklif mektuplanm 

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

6. EksUtme saatine kadar Komisyonumuza teslhn edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektuplan geçerU değUdir. 

6. Bu igîe UgiU gartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan teinin edUe-
M l e c ^ gibi Istemidiğinde posta Ue de gönderilecekth-. 

7. E.L.M.S. EScsUtme veya arttırma mevzuunu tegkU eden işi ihale edip etme> 
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği taUbe Uıale etmekte tamamen serbesttir. 

7243/1-1 

Baymdırhk ve İskan B a K M l ı ğ ı Karayollan Genel Müdürlüğü 2. Bölge MüdOr-
lOğOnden : 

Igüı Adı: Güzelbahçe - Seferihisar - Doğanbey yolu için 1" Uk temel malzemesi 
hazurlanması (İdarece Çalıgtınlan) eleğün tüvenan malzeme Ue beslenmesi), 1. Kegif 
BedeU : 22.743.030,— T L . , Geçici Tenünat: 454.866,— T L . , Son Bagvuru Tarihi ; 
24/5/1084, İhale Tarihi: 28/5/1984, Saaü : 11.30 

1 — Birinci sahifede yeri ve mahiyeti lıeUrtüen İg 2886 sayıh Devlet îhale Ka
nununun 81. b. maddesi ve geçici 2. maddesi esaslanna uygun olarak emanet usulüyle 
taşeron eUyle yaptırılmak üzere ihaleye çıkanlmıgtır. Teklifler «Kapah zarf usüUlne 
göre hazırlanacaktır.) 

2 — Teklifler: Bu iğlerin kargısmda yazüı gün ve saatlerde Karayollan 2. 
BÖL Md. de Asfalt ŞefUğinde çalıgma saatlerinde incelenebUir. 

Yeterlik belgesi almak için: İsteklUerln söz konusu iğlerin kargüannda yazıh 
son müracaat tarUünde mesai saati sonuna kadar ömeği dosyasmda bulunan bir di
lekçe ile Karayollan 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek bu dilekçelerine agagı
daki belgeleri ekleyeceklerdir. Başvurularda Bölge Genel evrak kajrıt tarihi esas alına
caktır. 

a) Bayındırlık ve Isk&n Bakanhğmdan alınmış ve süresi dolmamış C gmbun
dan en az bu U^eriiı keşif bedeU kadar, müteahhit kamesinin ash veya Noterden tas
dikU ömeği veya Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanmca (Başkan bulunmadığı za
manlarda üy^erden herhangi bhisince) onaylannuş ömeği veya resnü kuruluşlarca 
tasdik edilmiş bu i lerin keşif bedelhün en az yansı kadai' üç yıl İçerisinde benzeri 
tek iş yapmış olduklanna dair iş blthrme belgelerinin ash veya Noterden tasdUcU ör
neği 

b) Yapı araçlan bildirisi: Bildiride gösterilen ana hışaat makhıalaruun mü-
teaMüt veya taşaıonlarm kendisine 1984 yıh Noter tasdikU Ue taahhüt edilen khrahk 
veya ortaklık gibi yardımcı araçlann ise taahhüt edene ait olduğunu gösteren fatura. 
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Çeşitli ilân 
KurucaşUe İlçe Seçim Kurulu Başkanhğmdan : 

Davacı K. H . tarafmdan 1983A98 ve 1983/211 esas sayıh dosyalarla oy kullan
mamak suçundan 2.500 TL. para cezasına masraflan Ue birlikte mahkûm edilen ısa-
I83tlar Dursun ve Asiye oğlu 1954 doğumlu Hasan Özkan ve Eşi Mustafa ve Fati k m 
1958 doğumlu Hatlee Özkan KurucaşUe Şile MahkaUeslnde mukim Ve yaptınlan 
anuna tahkikatlannda adresleri tesbit edilemeyen Hasan ve Hatice Özkan'a, maze
retlerini 7 gito içtode bildirmeleri TebUgat Kanunu gereğtoce Resmt Gazete ile teb
liğine, Uân tarihinden 15 gün sonra tebUgatm yapıhmş sayılacağı, Uân masrafı ve 
<Bğer masraflann sanıklardan tahsU edileceği ilân olunur. 7484 /1-1 

ruhsat, demhrbag amortisman defteri gibi belgelerin asıllan veya 1984 yıh Noter tas-
dUcU sureUert. 

e) Mali durum blhUrisi: Serbest mevduat ile kullamimıg mıklt krediler top
lamı Igbı kesif bedeUıün % 10 undan az ohnayan ve ilân tarUünden sonra igin adına 
alınmıg banka referans mektubu. 

d) Taahhüt bildhisi: Son İki yılda bitirlhnig ve dUekçenm verUig tarihhıde adı
na taahhüde baglanmıg veya bağlanacak olan iğler. 

e) Teknik personel bUdirisi 
f) Igyeri görme bdgesl: Gümüldür Kurs Proje Şantlyeshıden almacak ve 

Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır. 
g) İmza Sirküleri: İsteklilerin gerçek tek klgl ohnası halinde gahıs İmza sh--

kUlerl, ghrket ohnası haUnde girket shrküleri (Noter tasdikU) 
h) (Serekiyorsa vekâletname 
i) Yapı araçları, maU durum, taahhüt ve teknik personel bildirileri müteahhit 

veya tageronun bhasat kendisi tarafmdan imzalanacaktur. Bu bildiriler vekâleten imza 
edUmig olursa kabul edilmez. ( 

5 — İhaleye girebUmek için: İsteklUer kapalı zarf içmdeki tekUf mektubunu 
aynca bir zarf içine yerleştireceklerdir. Dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler 
gunlardır. 

a) YeterUfc belgesi. 
b) İmza sirküleri veya şhrket sirküleri (aslı veya noterlikçe onaylanmış örneği) 
c) 1984 yıh vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (Ash veya noter

likçe onaylanmış örneği) 
d) Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu 

olarak veriliyorsa bu mektup süreshs ve MaUye ve Gümrü^ Bakanhgı (1.) sıra nolu 
Devlet İhaleleri genelgesine uygun olacaktır. 

e) İsteklUer bu işe ilişkin teklif mektuplanm İdarerUn Özel taşeron teklif ve 
taahhüt mektubunu kullanarak düzenleyip ve 50,— T L . Uk pul yapıştınp imzalayarak 
kapah bir zarfa yerleştirileceklerdir. 

f) 2. Zarf (Dış zarf) içtoe yukanda istenen belgeler istekU tarafmdan konu-
Uıp mühürlendikten sonra üzerine hangi işe alt olduğu yazüacak ve eksiltin^ saatin
den 1. saat önce Emanet İnşaat Komisyon Başkanma verilecektir. 

4 — 1984 yüı Noter tasdUdi olmayan fotokopiU belgeler, telgrsrf Ue bagvnrular 
ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Tüm' taahhütnameler işin adına ve ilân tarihinden sonra alınmış olacak
tır. <3enel taahhütnameler geçersizdir. 

6 — Emanet İnşaat Komisyonuna verilen tekUf zarfı geri alınamaz. 
Duyurulur. 7242/1-1 
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Başbakanbk Basımevi İşletme Madfiıiagünden: 

Resmi Gazete abone, ilân ve diğer konularda telefonla bilgi almak iste
yenler İşletme MüdttriağümOzan aşağıdaki servis telefonlanna müracaat ede
biUrler. 

— İşletme Mfldürü : 125461 
— İşletme Mûdûr Yrd. t 104361 

(Abone. Üân. Borçlar Servisi) 
, — Saymanbk s 10 97 37 
— İşletme ŞefUği 1 1284 89 
— Santral 1 241330 — 241331 — 243306 
— Abone Hizmetleri Şefl : 108984 
— İlân Hizmederi Servisi , Santraldan 48 (Dahili) 

bgUUerin bilgilerine sunanz. 

Resmi Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü: 

Sayfa 

3002 Türk Vatandaşlan Hakkmda Yabancı Ülke Mahkemelerinden 
ve Yabancılar Hakkmda Türk Mahkemelerinden Verilen 
C^za Mahkûmiyetlerinin İnfazma Dah- Kanım 

3003 1136 Sayıh Avukatlık Kanununun Değiştirilmesi ve Bu Ka^ 
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkmda 54 ve 79 Sayüı 
KHK'nüı Değiştirilerek kabulü Hakkmda Kanun 

3004 2/2/1981 Tarihh ve 2380 Sayül Kanunda DeğişUcUk Yapılma
sma Dair Kanun 

Yttriitme ve İdat« Bölümü: 

— Bakanlara Vekâlet Tezkereleri 

Balomlar Kurulu Kararlan 

Görenlere 84/8064 Zonguldak ve Çevresmde Sel Felâketinden Zarar 
özel Kredi Tahsisi ile İlgiU Karar 

84/7976 Bulunan Mermer Maddeshıin Maden Kanunu Kapsamına 
Almmasma Dair Karar 

Yönetmelik 

— TRT Reklâm YönetmeUği 

Tebliğ ve Sirküler 

11 

13 

13 

14 

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğma Ait işkolu Tesbît 
Karan 35 

— Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığmm, İthalât 
(1984/9) Sayüı Karan 36 

— ilânlar 37 

4 . S 
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