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YÜRÜTME V E ÎDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı: 35/9600 

13/12/1984 tarihli ve 84/8860 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar» ın Geçici 1 inci Maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki T.C. Merkez Bankası Banka Meclisinin 25/6/1985 tarihli ve 
4645/14244 sayılı Kararı'nın yürürlüğe konulması; Yüksek Plânlama Kurulu'nun 
27/6/1985 tarihli ve 43 sayılı raporu üzerine, 1211 sayılı Kanunun 3098 sayılı Kanun
la değiştirilen 40 ıncı maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1985 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

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

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Mil l i Savunma Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M. T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

C. BÜYÜKBAŞ 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

Y. AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M . V. DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

I. S. GİRAY M. AYDIN 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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V. ATASOY H. H. DOĞAN M . KALEMLİ 
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN S. N . TÖREL M . M . TAŞÇIOGLU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik 
Yapılmasına Dair Karar 

Madde 1 — Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'ın Geçici 
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 1 — 1/1/1985 tarihinden önce 83/7507 sayılı Karar ile bu Kara
ra ilişkin Faiz Farkı İadesi Fonu Hakkında Tebliğler hükümlerine göre, faiz farkı 
iadesinden yararlanan kredilere, temdit edilmemek kaydıyla vadeleri sonuna ka
dar ilgili karar ve tebliğler esaslarına göre, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'-
ndan faiz farkı ödenmesine ve fon kesintisi istisnası uygulanmasına devam edilir. 

14/10/1984 tarihinden önce alınmış teşvik belgeleri konusu yatırımlarla ilgili 
olarak : 

a) Teşvik belgeli orta ve uzun vadeli kredilerin 1/1/1985 tarihindeki borç 
bakiyeleri ile 1/1/1985 tarihinden önce kısmen dahi olsa kullanılmış olmak kaydıyla 
bu tarihten sonra açılmış ve açılacak kredilere temdit edilmemek kaydıyla, vade
leri sonuna kadar bu kredilerin banka kaynaklı bölümüne en çok % 40 faiz oranı 
uygulanır. Bahse konu kredilerde fon kesintisi istisnası uygulanmasına devam edi
lir. Mezkûr krediler için, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan bankalara 
faize esas adat tutarı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Kalkın
mada öncelikli Yörelerde 15, diğer yörelerde ise 10 puvanı geçmemek üzere tesbit 
edilecek puvanda faiz farkı iadesi yapılır. 

b) 1/1/1985 tarihine kadar kredi kullanılmamış sabit yatırım tutarı 600 mil
yon liranın üzerindeki yatırımlarda; teşvik belgesinde faiz farkı iadesi teşviki ön
görülmüş olsa dahi, 1/1/1985 tarihinden sonra kullandırılan krediler için faiz farkı 
ödenmeyerek, gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden 84/8860 sayılı Karar esaslarına 
göre Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan destekleme primi ödenir. 

c) Bankalarca T. C. Merkez Bankasınca yayınlanan reeskont tebliğlerinin 
2. maddesinde belirlenen faiz oranlarıyla ikraz anlaşması yapılan ve faiz farkı iade
sine konu teşkil eden kredilerin temdit edilmemek kaydıyla vadeleri sonuna kadar 
faiz oranları değiştirilemez. Bu krediler için Kaynak Kullanımını Destekleme Fo
nu'ndan bankalara 8 puvan faiz farkı iadesi ödenmesine ve Fon kesintisi istisnası 
uygulanmasına devam olunur.» 

Madde 2 — Bu Karar 1/1/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

. 

Karar Sayısı: 85/9601 

12/10/1984 tarihli ve 84/8630 sayılı Kararname ile kabul edilen 1985 Yılı Prog
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın eki «Yatırımlar-
rın ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Hükümler» in 
7 nci maddesinin 2 nci paragrafındaki özel önem taşıyan sektörlere «Ro/Ro gemisi, 
tren ferisi, feribot ve fulkonteyner gemisi ithal ve işletmeciliği» ibaresinin eklen-
mesi; Yüksek Plânlama Kurulu'nun 27/6/1985 tarihli ve 42 sayılı raporu üzerine. 
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8/6/1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine 
göre. Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

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

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Millî Savunma Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M . T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

Y. AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

C. BÜYÜKBAŞ 
Devlet Bakanı 

M . N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

A. K. ALPTEMOCİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M . V. DİNCERLER 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

I. S. GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H. H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M . AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M . TASÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Karar Sayısı: 85/9588 

Yönetmelikler 

Ekl i «Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 
Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı 
Kanunun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/6/1985 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

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

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Millî Savunma Bakanı 

M . V. DİNÇERLER 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kenan EVREM 
Cumhurbaşkanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M . T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

A. M . YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı V. 

Y. AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

I. S. GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

A. M . YILMAZ 
Dışişleri Bakanı V. 

C. BÜYÜKBAŞ 
Devlet Bakanı 

M . N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M . AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

N . H. DOĞAN K. OKSAY 
Tarım Orman ve Koylşlerl Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. 

3. N. TÖREL M . M . TAŞCIOĞLU 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 3 
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Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmelik, 1 Aralık 1984 tarihinde yürürlüğe giren 3083 Sayılı 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun uygu
lanması ile ilgili hususları düzenler. 

Tanımlar 
Madde 2 — Bu yönetmelikte geçen, 
1) Kanun: 22 Kasım 1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Dü

zenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 
2) Bakanlık: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu. Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanlığını, 
3) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, 
4) Bölge Müdürlüğü: Tarım Reformu Bölge Müdürlüğünü, 
5) Bağ, Bahçe ve Ağaçlık Arazi: Uygulama tarihinde dönümden en az, 6831 

Sayılı Orman Kanununa göre Yapılacak Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B 
Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte cinsi ve sayısı yazılı ağaç, ocak, 
kök veya fidan bulunacak şekilde kültüre tabi tutulmuş arazileri, 

6) Proje Alanı: Bir projenin uygulanacağı sınırlar içerisinde kalan alanı, 
7) Az Topraklı Çiftçi Ailesi: Dağıtım normundan daha az toprağa sahip bu

lunan çiftçi ailesini, 
8) Köy Gelişme Alanı: Mevcut köylerin iskan yönünden geliştirilme alan

larını, 
9) Yeni Köy Yerleşme Alanı : Kurulması plânlanan yeni iskân alanlarını, 
10) Çayır : Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde, 

biçmeye elverişli yem üreten ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan ve özel 
mülkiyette olmayan araziyi, 

11) Mera : Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken 
hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi, 

12) Yaylak : Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken 
hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otun
dan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi, 

13) Kışlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye, münferiden veya müştereken 
hayvanlarını kış mevsiminde barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis 
edilen araziyi, 

14) Fon: Tarım Reformu Fonunu, 
15) Banka: T. C. Ziraat Bankasını, 
ifade eder. 
Hukuki Dayanak 
Madde 3 — Kanunun 25 inci maddesi, bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teş

kil eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

Uygulama Bölgesinin İlânı 
Madde 4 — Kanunda tesbit edilen amaçların gerçekleştirilmesinde önceliği bu

lunan yerler, Genel Müdürlükçe Bakanlık Makamına sunulur. 
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Bakanlıkça, bu yerlerin uygulama bölgesi olarak ilân edilmesinde fayda gö
rülmesi halinde, karar alınmak üzere Bakanlar Kuruluna teklif edilir. Bakanlar 
Kurulunca, teklifin uygun görülmesi halinde de bu yerler uygulama bölgesi olarak 
ilân edilir. 

Bir yerin Kanunun 1 inci maddesinin g fıkrası sebebiyle uygulama alanı ola
rak tesbiti gerektiğinde, Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşü alınır. 

Bakanlar Kurulu Kararı, kamuşlatırma ve diğer işlemler bakımından Kamu 
Yaran Karan sayılır. Bu Karar Resmî Gazetede, yayımlanır. 

Uygulama bölgesi olarak belirlenen yerlere ait Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünden temin edilecek olan 1/5000 ölçekli standart topoğrafik kadastral hari
talar, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, toprak etüt raporları ve arazi kullanma kabiliyet sınıflarını, Genel Müdürlük 
ile müştereken belirlenecek süre içerisinde tesbit eder ve standart topoğrafik ka
dastral haritalara işlenmiş olarak iade eder. 

Temliki Tasarrufların Durdurulması 
Madde 5 — Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gaze

tede yayımı tarihinden itibaren, beş yıl süre ile gerçek kişilerle özel hukuk tüze3 
kişilerine ait arazilerin mülkiyet ve zilyetliği, devir, temlik ve ipotek edilemez ve 
satış vaadine konu olamaz. Sulama alanlarında sulama şebekesi tamamlanıp sula
maya geçinceye kadar ilâve kısıtlama süresi de beş yılı aşamaz. 

Kısıtlamalar, Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazetede yayımı ile birlikte 
uygulama bölgesindeki Tapu Sicil Muhafızlıkları tarafından tapu siciline resen 
şerh edilir. 

Kısıtlama Süresi İçinde Satış İzni 
Madde 6 — Kısıtlama süresi içinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri sat

mak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin müracaatları halinde, Bölge Mü
dürlüğü altmış gün içinde bunların kamulaştırılmasına lüzum görüp görmediğini 
ilgilisine bildirir. Arazinin kamulaştırılmasına lüzum görülmediği takdirde, dağıtım 
normundan daha büyük parsellerin, bölge için tesbit edilen dağıtım normundan 
daha küçük parçalara, dağıtım normundan daha küçük parsellerin ise hiçbir şekil
de bölünmeme şartı ile satışına izin verilir. 

Kısıtlama süresi içinde diğer kamu kuruluşlarınca yapılacak kamulaştırma
larda birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Belgelerin Temini 
Madde 7 — Uygulama bölgesinin ilânından itibaren bölgenin tapu kayıtları 

veya tapu tesbit tutanakları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, sulama proje
si içindeki sulanan yerler tapulama paftalarına işlenmiş olarak ilgisine göre Devlet 
Su İşleri veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerince, Hazine arazisi ile ilgili tahsis 
ve kiralama işlemleri hakkındaki gerekli bilgi ve belgeler ise Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca altmış gün içinde Genel Müdürlüğe verilir. 

Arazi Bildirimi 
Madde 8 — Uygulama bölgesinin ilân edilmesinden itibaren üç ay içinde arazi 

malikleri, müşterek ve iştirak halindeki mülkiyette temsilci, hissedarlardan herhangi 
biri veya tamamı, velayet ve vesayet altındakiler için kanuni temsilcileri, tüzel kişi
ler için temsile yetkili olanlar, mülkiyeti ihtilaflı arazide hak iddiasında bulunanla
rın herbiri, uygulama alanı içinde bulunan arazilerini, matbu bildirim formlarında 
göstermek ve bu formları, ilgili Bölge Müdürlüğüne vermek veya göndermekle 
yükümlüdür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sahibine Bırakılacak Arazi Miktarı 

Arazi Varlığının Hesabı 
Madde 9 — Gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin arazi varlığı, kişilerin 

uygulama bölgesindeki tapulu arazisine, tapulamanın henüz sonuçlanmamış olduğu 
hallerde askı süresi bitmiş tapulama tesbit tutanaklarında belirtilen arazisi ile işti
rak halinde ve müşterek mülkiyet durumundaki hissesine düşen arazi miktarı ilâve 
edilmek suretiyle bulunur. 

Sahibine Bırakılacak Arazi Miktarı ve Kamulaştırma 
Madde 10 — Uygulama bölgesinde, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri

nin bağ, bahçe ve ağaçlık arazisi ile örnek işletmesi hariç mülkiyetinde bulunan ta
rım topraklarından, dağıtım normunun on katını aşan veya Bakanlar Kurulunca 
arttırılan miktarlardan fazla olan kısmı ile varsa üzerindeki tarımsal yapı ve tesis
ler, bedelleri nakden ve peşin ödenmek suretiyle Genel Müdürlük tarafından kamu-
laştırılır ve geri kalan kısmı kendilerine bırakılır. 

Bakanlar Kurulunca Kanunun birinci maddesinin (g) bendine göre uygula
ma alanı olarak ilân edilecek diğer alanlarda, gerektiğinde arazi ve diğer gayrimen-
kullerin tamamı kamulaştırılabilir. 

Sahibine bırakılacak arazi miktarının hesabında, arazinin bir kısmı sulu, bir 
kısmı kuru ise, ayni zirai işletme gelirinin sağlanabilmesi için arazi sınıfları da dik
kate alınmak suretiyle sulu arazi kuru araziye tahvil edilir. 

Toprak Seçimi 
Madde 11 — Sahibine bırakılacak toprak, mümkün olduğu kadar toplu halde 

ve işletmeyle ilgili yapı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli biçimde, malik veya 
kanuni temsilcisi tarafından seçilir. 

Seçim hakkı, toprakların düzenli biçimde dağıtılmasını ve verimli şekilde iş
letilmesini engelleyecek tarzda kullanılamaz. 

Seçim hakkı, malik veya kanuni temsilcisi bulunamaz veya Bölge Müdürlüğü
nün talebinden itibaren otuz gün içinde birinci fıkra uyarınca kullanılamaz veya 
ikinci fıkra uyarınca yerinde kullanılmaz ise, secim, bu madde esaslarına göre Bölge 
Müdürlüğünce yerine getirilir. 

Müşterek Mülkiyette Hissenin Kamulaştırılması, Taksim ve İfrazı 
Madde 12 — Bölge Müdürlüğü, kamulaştırılacak hisse oranını önceden tesbit 

ederek, durumu müşterek maliklere bildirir. Müşterek maliklerin otuz gün içinde 
muvafakatlarını bildirmeleri halinde, kamulaştırılmasına karar verilen hisse mik
tarı, ifraz krokisi de hazırlanarak kamulaştırma karan ile birlikte müşterek malik
lere bildirilir ve tapuya tescil için gönderilir. 

Hazırlık Dosyası 
Madde 13 — Bölge Müdürlüğü, kamulaştırmaya muhatap olacak her şahsa 

ait taşınmaz malların tapu kayıtlarını, kamulaştırılacak ve sahibine bırakılacak 
arazi miktarlarını, mal sahiplerinin kanuni ikametgâh ve adresini, aile nüfus lis
tesini, vergi beyanı ve vergi değerlerini, beyan bulunmadığı hallerde beyan yerine 
geçecek takdir değerlerini, tarımsal gelirin hesaplanmasında kullanılacak değerleri, 
toprak sınıflarını ve devletçe sulanan arazinin sınırlarını, toprak seçimini gösteren 
bilgi ve belgeleri de ihtiva eden bir hazırlık dosyası tanzim eder. 

Bedel Takdir Komisyonu 
Madde 14 — Bedel Takdir Komisyonu, üçü Genel Müdürlükçe görevlendirilen 

beş üyeden teşekkül eder. Diğer iki üye mahallin en büyük mülki amirince seçilir. 
Seçim sırasında yedek üyeler de ayni usullerle belirlenir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 



29 Haziran 1985 — Sayı : 18796 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 7 

Uygulama alanındaki iş durumuna göre birden fazla bedel takdir komisyonu 
kurulabilir. 

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görev
lendirilebilir. Komisyon üyeleri göreve başlamadan önce Sulh Hukuk Mahkemesinde 
yemin ederler. 

Bedel Takdir Komisyonlarının görevi, kamulaştırılarak arazi ile varsa üzerin
deki zirai yapı ve tesislerin bedelini tesbit etmektir. 

Komisyonlar, görevlerinin gerektirdiği her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum 
ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinden istemeye yetkilidir. 

Komisyon, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Kararlan çoğunlukla alır. Ka
rarlar komisyon başkan ve üyelerince imza edilir. Karşı görüşte bulunan üye, karşı 
oy sebebini yazıp, kararı imzalamak zorundadır. 

Komisyon üyeleri Bölge Müdürlüğünce yapılacak tebligat üzerine çalışmalara 
başlar. Faaliyetlerini, Bölge Müdürlüğünce tesbit edilen önceliklere göre yürütür. 

Bedel takdir komisyonları, uzmanlıkları dışında kalan konularda, kamulaştı-
rılacak malın cinsine göre bilirkişilerden görüş alabilir. 

Kamulaştırılacak gayrimenkullerin sahipleri ile bunların usul ve füruu, ka
rı-koca veya üçüncü derece dahil kan ve sihri hısımları komisyonlara katılamaz 
ve görüş bildiremez. 

Bedel takdir komisyonunun başkan ve üyelerinin ücretleri, Genel Müdürlükçe 
tesbit edilecek esaslar dahilinde Fon'dan karşılanır. 

Bedel Takdiri 
Madde 15 — Bölge Müdürlüğü bedel takdiri yapılacak arazi ve şahıslarla il

gili dosyaları komisyona gönderir. 
Bölge Müdürlüğünün tebligatı ile çalışmaya başlayan Bedel Takdir Komis

yonu, bedelin takdir edileceği günü tesbit eder, bunu ilgililere ve bilgisine başvura
cağı bilirkişiye de bildirir. 

Bedel Takdir Komisyonu, tespit edilen günde kamulaştırılacak arazinin bulun
duğu yere giderek, araştırmasını yapar. Hazır bulunan ilgilileri de dinledikten son
ra taşınmaz malın rayiç bedelini tesbit eder ve raporunu tesbit tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde Bölge Müdürlüğüne verir. 

Kamulaştırma Kararı 
Madde 16 — Kamulaştırma karan, Bölge Müdürünün başkanlığında, Kamu

laştırma - Toplulaştırma ve Dağıtım Şubesi Müdürü ile ilgili uzmandan müteşekkil 
üç kişilik bir heyet tarafından alınır. 

Kamulaştırma kararı, Genel Müdürün veya yetkili kıldığı kişinin onayı ile 
kesinleşir. 

Kamulaştırma Bedelinin ödenmesi 
Madde 17 — Kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına bankaya yatırılır. 

Ancak, kamulaştırma konusu olan taşınmaz malın aynının ihtilaflı olması halinde, 
bedelin ödenebilmesi için hak sahibinin kamulaştırılan taşınmaz malın maliki ol
duğunu belgelendirmesi gerekir. 

Tescil ve Tahliye 
Madde 18 — Tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idari ve adli yargıya 

başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlanmasına rağ
men, taşınmaz mal sahibinin ferağ vermemesi halinde, Bölge Müdürlüğü, takdir 
edilen ve arttırılan bedelin tamamının bankaya yatırıldığına dair makbuz ve diğer 
belgelerin örnekleriyle birlikte, kamulaştırılan taşınmaz malın Hazine adına teşci 
line karar verilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eder. 
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Taşınmaz malın Hazine adına tesciline karar verilmesi halinde, kararın tapu 
sicil muhafızlığına tebliği ve tescil işlemleri Bölge Müdürlüğünce takip edilir. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki ihtilaflarda Genel Müdürlüğe 
husumet düşmez. Mülkiyetin kişiler arasında ihtilaflı olması taşınmazın idare acuna 
tesciline engel değildir. 

Kamulaştırılan taşınmaz mal, tapuya tescil edildikten sonra, Bölge Müdürlü
ğünce arazinin tahliyesi için ilgililere tebligat yapılır. Bu tebligata rağmen, arazi 
rızaen tahliye edilmezse Bölge Müdürlüğü, o mahaldeki icra memurluğuna müra
caat ederek araziyi tahliye ettirir. Arazi ekili ise, tahliye hasat sonuna bırakılır. 
İtiraz ve şikayetler tahliyeyi durdurmaz ve mahkemece ihtiyati tedbir karar ı ve
rilmez. 

Yabancı Uyruklular 
Madde 19 — Yabancı uyruklulara ait taşınmazların kamulaştırılmasına Ba

kanlar Kurulunca karar verilir, Kamulaştırma halinde bedelin tesbiti ve ödenmesi 
mütekabiliyet esasları dahilinde yapılır. Genel Müdürlük, Bakanlar Kurulu Kara
rında tesbit edilecek esaslara göre işlemleri yürütür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplulaştırma ve Arazi Değişimi 

Toplulaştırma 
Madde 20 — Toplulaştırma uygulama alanında ekonomik üretime imkan ver

meyecek şekilde parçalı ve hisseli arazinin birleştirilmesi ve bu amaçla kamulaştır
ma, az topraklı veya topraksız çiftçinin topraklandırılması, sahibine bırakılacak 
arazinin belirlenmesi, köy gelişme ve yeni köy yerleşme alanlarına yer ayrılması 
gibi arazi düzenlemesine dair diğer hususları kapsar. 

Toplulaştırmanın uygulanacağı yerler, teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki 
faydalar gözönünde bulundurularak Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdür
lüğün onayı ile belirlenir. 

Toplulaştırma İsteğinin Tespiti 
Madde 21 — Toplulaştırma yapılması uygun görülen yerler, Bölge Müdürlü-

ğünce alışılmış usullerle ilgililere ilân edilir. 
Toplulaştırmanın yapılacağı proje alanındaki arazinin, yansından çoğuna ma

lik bulunan ve sayıca maliklerin üçte ikisini teşkil eden arazi sahibi çiftçilerin mu
vafakati ile isteğe bağlı toplulaştırma yapılır. Bu karar, proje alanındaki bütün ma
likleri bağlar. 

Zorunlu Toplulaştırma 
Madde 22 — Toplulaştırma yapılması uygun görülen yerlerde, arazi malikleri 

ve bunların sahip oldukları arazi miktarına ait çifte ekseriyetin sağlanamaması ha
linde Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu toplulaş
tırma yapılabilir. 

Toplulaştırmanın ilânı ve Proje Hazırlığı 
Madde 23 — Toplulaştırma yapılmasına karar verilen yerler, sınırlan da be

lirtilmek suretiyle Bölge Müdürlüğünce alışılmış usullerle mahallinde ilân edilir. 
Ayrıca, Toplulaştırmanın yapılacağı yerler, mahallin en büyük mülki amirine de 

bildirilir. 
Toplulaştırma projeleri teknik talimatla belirtilen esaslara göre hazırlanır ve 

Bölge Müdürünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. 
Tapu Siciline Şerh Verilmesi 
Madde 24 — Toplulaştırmanın uygulanacağı proje alanında bulunan parseller, 

tapu kütüğüne şerh verilmesi için Bölge Müdürlüğünce mahalli tapu sicil muha
fızlığına bildirilir. 
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Şerh tarihinden sonra araziyi devralan veya üzerinde bir hak iddia eden kimse, 
eski malikin yükümlülüklerini aynen kabul etmiş sayılır. 

Derecelendirme Komisyonunun Seçimi 
Madde 25 — Proje alanlarında derecelendirme komisyonu, biri başkan olmak 

üzere beş üyeden oluşur. Komisyonun başkanı Genel Müdürlükçe tesbit edilir. 
Ayrıca, Bölge Müdürlüğünce komisyonda biri toprak etüd ve araştırma işle

rinde tecrübeli Ziraat Mühendisi olmak üzere iki üye görevlendirilir. 
Köylerde köy muhtarı veya temsilcisi, beldelerde Belediye Başkam veya 

temsilcisi komisyonun tabii üyesidir. 
Proje alanındaki arazi sahipleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahi

linde komisyona kendi aralarından bir asil ve İki yedek üye seçerler. 
Derecelendirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları Geneli Müdürlükçe 

belirlenir. 
Derecelendirme ve Derecelendirmenin İlânı 
Madde 26 — Derecelendirmede denkliğin nasıl yapılacağı ve derecelerin bir

birine tahvillerinin nasıl sağlanacağı teknik talimatla belirlenir. 
Derecelendirme komisyonu tarafından hazırlanan derecelendirme haritası, mül

kiyet listeleri ve derecelerin birbiriyle denkliğini gösteren tablo, muhtarlık veya be
lediyede herkesin görebileceği yere onbeş gün süreyle asılarak ilân olunur. Harita, 
liste ve tablonun ilânı ve ilândan indirilmesi bir tutanakla belgelendirilir. 

Toplulaştırmaya konu olan malikler, derecelendirme haritası, liste ve tabloya 
itirazlarını, ilân gününden başlayarak yirmi gün içinde derecelendirme komisyonu 
başkanlığına yazılı olarak yapabilirler. Bu müddet içinde itiraz etmeyenler derece
lendirmeyi kabul etmiş sayılır. Komisyon, yapılan itirazları inceler ve en geç onbeş 
gün içinde karara bağlar. Karar ilgililere yazılı olarak ilân edilir. 

İlgililer, bu karara karşı ilân tarihinden başlayarak onbeş gün içinde Bölge 
Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe itiraz edebilirler. Genel Müdürlüğün otuz gün 
içinde vereceği karar üzerine derecelendirme kesinleşmiş olur. Bu karar ilgililere 
aynı şekilde ilân edilir. 

Alınacak Tedbirler 
Madde 27 — Proje alanında uygulamaya başlamak için hasat zamanı dikkate 

alınarak ekilecek ürün çeşitleri, köy ihtiyar heyetiyle birlikte tespit edilir. Aynı 
maksatla gerekli diğer tedbirlerle ilgili kararlar alınır. Bu kararlara uymayanlar, 
herhangi bir zarar iddiasıyla, tazminat talebinde bulunamazlar. 

Toplulaştırma ilânından sonra proje alanlında sabit tesis yapılamaz. Proje 
plânlaması ve uygulaması esnasında izinsiz olarak yapılan sabit tesisler, dikkate 
alınmaz ve ihtilaf halinde bunlar tazminat konusu olamaz. 

Uygulama ve Tescil 
Madde 28 — Proje, zemine uygulandıktan sonra, zemindeki işaretlerin korun

ması için gerekli tedbirler Bölge Müdürlüğünce alınır. 
Eski ve yeni mülkiyet listeleri ile uygulanan tasarruf krokisi, tapu tesciline 

esas olacak rölöve ölçümleri yapılmak üzere mahalli Tapu Sicil Muhafızlıklarına 
gönderilir. 

Rölöve ölçümleri sonunda, projeye göre tahsis edilen ve zeminde tespit edilen 
parsellerin yüzölçümünde farklılık görülürse, fazla miktar için malik borçlandırılır, 
eksik miktar için kamulaştırılmış gibi işlem yapılır. 

Tahsis edilen parseller, malikleri adına tapuya resen tescil edilir ve eski kütük 
sayfaları kapatılır. Eski sayfalarda kayıtlı bütün hak ve mükellefiyetler yeni say
falara aktarılır. 
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Proje uygulamasına başlanıldıktan sonra uyuşmazlıkların çözüme bağlanması 
halinde, haklı çıkan tarafa projenin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla mevcutsa arazi 
aynen iade edilir. Aynen iadenin mümkün olmaması veya eşdeğer arazi verilememesi 
halinde, haklı çıkan tarafa bu Yönetmelik hükümlerine göre kamulaştırma bedeli 
ödenir. 

Proje alanında eski ve yeni durumu belirten mülkiyet listeleri Bölge Müdür
lüğünce, ayrıca ilgili vergi dairelerine gönderilir. 

Arazinin Değiştirilmesi 
Madde 29 — Teknik, ekonomik, hukuki zorunluluklar nedeniyle, Genel Müdürlük 

tarafından lüzum görülmesi halinde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazi, sahiplerinin 
muvafakati ile Kanunun birinci maddesinin (g) bendine göre uygulama alanı olarak 
ilân edilen yerlerde ise, herhangibir muvafakat aranmaksızın Genel Müdürlük em
rine geçen eşdeğer arazi ile değiştirilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Toprak Dağıtımı 

Toprak Büyüklüğünün Tesbiti 
Madde 30 — Genel Müdürlük ilgili kamu kuruluşlarından sağlayacağı bilgi

lerden de yararlanarak, sulu ve kuru şartlarda geriye doğru dört yıllık ekiliş orta
lamalarını almak suretiyle, ortalama ekiliş oranlarım tesbit eder. Tesbit edilen or
talama ekiliş oranlarından, bu işletmelerin, bir dönümüne isabet eden ortalama 
tarımsal işletme gelirleri bulunur. 

1984 yılı toptan eşya fiyatları endekslerine göre, bir milyon lira olarak tesbit 
edilen tarımsal İşletme geliri, işletmelerin kuru ve sulu şartlar için bulunan, bir 
dönümünün ortalama tarımsal işletme gelirine bölünerek, uygulama alanındaki 
III üncü sınıf topraklarda gerekli sulu ve kuru arazi büyüklükleri bulunur. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre bulunacak III üncü sınıf toprak bü
yüklüğü toprak dağıtımında esas alınır. 

Toprak Normunun İlânı 
Madde 31 — Genel Müdürlükçe uygulama bölgeleri için 30 uncu madde gere

ğince hesaplanan, kuru ve sulu toprak büyüklükleri, Bakanlık Makamına sunulur. 
Bakanlıkça, toprak büyüklüklerinin uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere 
Bakanlar Kuruluna teklif edilir. Bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı «Dağıtılacak 
Toprak Normu» olarak Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Tarım Topraklarının Tahvili 
Madde 32 — üçüncü sınıf tarım topraklarının, diğer toprak sınıflarına tahvil

lerinde aşağıdaki katsayılar kullanılır. 

III. Sınıftaki Toprakların 
Toprak Sınıfı Diğer Sınıflara Tahvil Katsayısı 

I 0.707 
II 0.816 

III 1.000 
P7 1.414 

Arazinin bir kısmı kuru, bir kısmı sulu ise, yönetmeliğin 30 uncu maddesine 
göre tesbit edilen sulu ve kuru toprak büyüklüklerinin oranları dikkate alınarak sulu 
ve kuru arazinin birbirlerine tahvili yapılır. 

Dağıtım ilânı 
Madde 33 — Genel Müdürlüğün emrine geçen arazinin hak sahibi çiftçilere yö

netmelik hükümlerine göre dağıtılacağı, köy veya belde halkına mahallinde alışılmış 
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usullerle ilân edilir. Bu ilânın bir sureti mahalli mülki amirlik ve diğer sureti de Bölge 
Müdürlüğü binalarına asılarak altmış, gün süre ile ilân edilir. 

İlânlarda, dağıtımın yapılacağı köy veya belde, toprak talebinde bulunulacak 
sürenin başlangıç ve bitiş günleri, beyannamelerin temin edileceği yer ve başvurula
cak merci, doldurulacak beyanname ekinde istenilen belgeler ile süresinde talepte 
bulunmayanların toprak dağıtımından yararlanamayacakları belirtilir. 

Toprak Talebi 
Madde 34 — Toprak dağıtımından yararlanmak isteyenlerle zorunlu hallerde 

bunların kanuni ve iradi mümessilleri, uygulama bölgesi içinde ve dışındaki kendi
sinin ve aile fertlerinin malik veya zilyed oldukları arazi varlıklarını toprak istek 
beyannamesinde göstermek suretiyle, toprak dağıtım Hânında belirtilen altmış günlük 
süre içinde bizzat veya P.T.T. aracılığı ile talepte bulunabilirler. 

Bu süre içinde talepte bulunmamış olanlar toprak dağıtımından yararlana
mazlar. 

Hak Sahipliği Tesbit Komisyonu 
Madde 35 — Dağıtımda hak sahiplerinin tesbiti işlemleri Bölge Müdürlüğü 

elemanları arasından seçilen bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşan bir 
komisyon marifetiyle yürütülür. Komisyon, Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım 
Şubesi Müdürünün teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile kurulur. 

Komisyon, gerekirse, arazi istek beyannameleri ve ilgili belgelerin gerçeğe 
uygun olup olmadıklarım, mahalli bilirkişi veya köy ihtiyar heyeti ile de müştereken 
inceleyebilir. 

Hak Sahipliğinin Tesbitinde Aranacak Şartlar 
Madde 36 — Dağıtımda toprak, toprağı kendisinin işleyeceğini ve çiftçilik ya

pacağını taahhüt eden ve aşağıdaki şartları taşıyan kişilere verilir: 
a) T. C. Vatandaşı olmak, 
b) Okur, yazar olmak, 
c) Aile reisi olmak, 
d) Askerliğini yapmış ve mümeyyiz erkek olmak, 
e) Çiftçilik yapmaya mani olacak derecede bedeni noksanlığı bulunmamak, 

ve 65 yaşım bitirmemiş olmak, 
f) Devletçe yapılan toprak dağıtımından daha önce yararlandığı halde, verilen 

toprağı elinden çıkarmamış veya herhangi bir kanun hükmü gereğince geri alınma
mış olmak, 

g) Kendisine ait toplam arazi varlığı, dağıtılacak toprak normunun altında 
olmak, 

h) Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak, 
Ancak, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden uygulama bölgelerine naklen iskân 

edilenlerde (h) bendi hariç herhangi bir şart aranmaz. 

Toprak Dağıtımında Hak Sahipliği Sırası 
Madde 37 — Toprak dağıtımında; 
a) Sahip olunan arazi miktarı, 
b) Tahsil durumu, 
c) Zirai eğitim, 
d) Yaş durumu, 
e) Medeni hali ve çocuk sayısı, 
f) Bölgede oturma süresi, 
g) Bölgede oturacak konutunun bulunması, 
h) Üretim araçlarına sahip olması, 
ı) Müstakil işletme kurabilme şartlarına sahip olması, 
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gibi hususlar ile uygulama bölgesinin şartları da dikkate alınarak teknik ta
limatla belirlenecek puanlama sistemine göre hak sahipliği sırası tesbit edilir. A: 
topraklı ve topraksız çiftçilerin öncelik sıralamaları ayrı ayrı yapılır. 

Hak Sahipliği Üstesi 
Madde 38 — Hak sahipliği tesbit komisyonu, verilen beyanname ve belgelerin 

gerçeğe uygun olup olmadıklarını inceleyerek yapacağı değerlendirmeye göre geçici 
hak sahibi listesini hazırlar ve bu listeyi köy veya beldede onbeş gün süre ile askıya 
çıkartır. 

Askı süresi içinde yapılan itirazlar, komisyonca değerlendirilerek geçici hak 
sahipliği listesinde, gerekli değişiklikler yapılır. 

Genel Müdürlük, bölgenin özelliği ve güvenliği açısından, ilgili güvenlik kuru
luşlarının görüşünü alarak, bu listede değişiklik yapmaya yetkilidir. 

Kesinleşen liste, mahallinde alışılmış usullerle ilân edilir. Bu ilânda, hak sahip
lerinin öncelik sırası, kimliği, arazi varlığı ve III üncü sınıfa tahvil edilmiş miktarı 
ile verilmesi gereken arazi miktarı belirtilr. 

Kesinleşen listelere yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. Ancak gerçeğe 
aykırı bilgi ve belgelerle hak sahibi olanlar, gerçeğin anlaşılması halinde, uygula
manın hangi safhasında olursa olsun hak sahipliğinden düşürülür. 

Bunların yerine, hak sahipliği listesinde yer alan yedekler, sırasıyla getirilir. 

Toprak Dağıtımı Bedel Takdir Komisyonu ve Bedelin Tesbiti 
Madde 39 — Dağıtılacak tarım topraklarının rayiç bedellerini tesbit etmek 

üzere Bölge Müdürlüğünce üç kişiden teşekkül eden yeteri kadar komisyon kurulur. 
Komisyonca tesbit edilen rayiç bedel Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. 

Uygulama 
Madde 40 — Tesbit edilen hak sahibi listesindeki çiftçiler, Bölge Müdürlüğünce 

hazırlanan ve Genel Müdürlükçe onaylanan dağıtım projelerine göre topraklandırılır. 
Bunların borçlandırılmaları ve dağıtılan toprakların adlarına tescil işlemleri bu Yö
netmelik hükümlerine göre Bölge Müdürlüğünce sağlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Köy Gelişme ve Yeni Köy Yerleşme Yerleri 

Yer Seçimi 
Madde 41 — Uygulama bölgesinde, Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalara 

göre, Genel Müdürlükçe uygun görülen yerlerde, köy gelişme ve yeni köy yerleşme 
yerleri seçilir. 

Seçilen yeni köy yerleşme yerlerinin kurulması veya mevcut köyler ile köyaltı 
yerleşme birimlerinin birleştirilmesi ilgili kuruluşların da görüşü alınarak Bakanlığın 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun Karan ile olur. 

Arsa Bedel Takdir Komisyonu 
Madde 42 — Köy imar plânları içindeki arsaların rayiç bedelleri, Bölge Mü

dürlüğünce kurulan üç kişilik komisyonlar marifetiyle tesbit edilir. 
Arsa Tahsisi 
Madde 43 — Bakanlar Kurulunca uygulama alanına yerleştirilmesi kararlaş

tırılanlarla kanuna göre topraklandırılanlardan, konut veya yeni zirai yapı ve tesis 
kurmak isteyenlere arsa tahsisi yapılabilir. 

Tahsis Usulleri 
Madde 44 — Köy gelişme ve yeni köy yerleşme alanlarının imar plânlan ile 

arsaların bedellerini gösterir liste, Bölge Müdürlüğünce onbeş gün müddetle ilgili 
köy veya köylerde alışılmış usullerle ilân edilir. 
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Arsaların tahsisi, ilân süresi içinde hak sahipleri kendi aralarında anlaşarak 
müracaat ettikleri takdirde bu anlaşmaya uygun olarak, anlaşma sağlanamadığı tak
dirde ilân süresinin bitiminde Bölge Müdürlüğünce kura usulü ile yapılır. 

Kura çekiminden itibaren on gün içinde müşterek dilekçe ile müracaat eden
lerin parselleri, karşılıklı olarak değiştirilebilir. 

Arsa tahsisinin kesinleşmesinden sonra ilgililer bu yönetmelik hükümlerine 
göre borçlandırılarak, arsaların adlarına tescilleri sağlamı*. 

Arsa Satışı 
Madde 45 — Tahsis fazlası arsalar, reşit ve mümeyyiz T. C. Vatandaşlarına, 

Kanunun 24 üncü maddesinde yazılı suçlardan hüküm giymemiş olmaları şartı ile 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılabilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Borçlandırma ve Borç Tasfiyesi 

Borçlandırma 
Madde 46 — Bu yönetmelik hükümlerine göre topraklandırılanlar ile yerleşi

me tabi tutulanlar, mülkiyetini iktisap edecekleri tarım topraklan ile varsa üzerin
deki yapı ve tesisleri, tahsis edilen arsaları ve diğer gayrimenkulleri tesbit edilen be
deller üzerinden Genel Müdürlüğe karşı borçlanırlar. Bölge Müdürlüğü, ilgililere, borç 
senetlerini İmzalamaları ve borçlanma ile ilgili diğer işlemleri, bizzat veya vekilleri 
tarafından tamamlamaları için bir aylık süre tanır ve bunu alışılmış usullerle ma
hallinde ilân eder. 

Bu süre içinde, belgelendirilmiş hastalık, tutukluluk, askere alınma gibi ma
zeretler dışında, borçlandırılma işlemlerini tamamlayamayanlar bu haklarım kaybe
derler. 

Tescil 
Madde 47 — Borçluların, borç senetlerini imzalamalarını müteakip, dağıtılan 

topraklar ile varsa üzerindeki yapı ve tesislerin, tahsis edilen arsaların ve diğer gay
rimenkullerin hak sahipleri adına tescilleri engeç bir ay içinde Bölge Müdürlüğünce, 
mahalli tapu sicil muhafızlığından talep edilir. 

ödeme 
Madde 48 — Borçlar, borçlandırma tarihinden sonra gelen dördüncü yılın 

Ocak ayını takip eden ve Genel Müdürlük tarafından hasat dönemleri dikkate alına
rak tesbit edilecek aylardan başlamak üzere on yılda ve on eşit taksitte faizsiz ola
rak ödenir. 

Dağıtılan Toprakların Geri Alınması 
Madde 49 — Aşağıdaki hallerde dağıtılan topraklar, Bölge Müdürlüğünün tek

lifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile geri alınır. 
a) Topraklarını, askerlik veya belgelendirilmiş uzun süreli hastalık gibi ge

çerli bir mazereti olmaksızın, aralıksız üç yıl süre ile kanunun öngördüğü şekilde ve
rimli olarak işletmeyenler, 

b) Borç ve kredi taksitlerini aralıksız üç yıl süre ile ödemeyenler, 

c) Kendilerine toprak dağıtıldıktan sonra Kanunun 24 üncü maddesinde be
lirtilen suçların herhangi birinden mahkûm olanlar ile mahkûm oldukları sonradan 
anlaşılanlar, 

d) Dağıtılan toprakları, mirasçıların, mirasın açılmasından itibaren altı ay 
içinde kendi aralarında aile ortaklığı şeklinde işletmedikleri veya rızaen kendi ara-
larında devir ve temlik işlemlerini yapmadıkları anlaşılanlar, 
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e) Gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle, hak sahibi olduğu sonradan anlaşılanlar. 
Geri alma kararı, ongun içinde ilgilisine ve mahalli tapu sicil muhafızlığına bil

dirilir. Kayıt, tapu sicil muhafızlığınca, hiç bir hükme hacet kalmaksızın Hazine adına 
düzeltidir. 

Tasfiye 
Madde 50 — Çiftçilikten herhangi bir sebeble vazgeçmek istiyenler ile toprak-

larının geri alınmasına karar verilenlerin kalan borç senetleri kendilerine iade edilir. 
Çiftçi tarafından yapılmış zaruri ve faydalı tesis ve diğer gayrimenkullerin ra

yiç bedelleri, sahibine ödenir. 

S E K I Z I N C I B Ö L Ü M 
Çayır, Mera, Yaylak, Kışlak ve Otlakların Tesbit ve Tahsisi 

Tesbit ve Tahsis Komisyonu 
Madde 51 — Çayır, mera ve benzeri arazinin tesbiti ve tahsisi amacıyla Bölge 

Müdürlüğünce kurulacak tesbit ve tahsis komisyonu, biri başkan olmak üzere, ikisi 
Ziraat Mühendisi olan üç kişiden oluşur. Orman Bölgelerinde ise komisyonun ikinci 
üyesi, Orman Genel Müdürlüğünün Bölgedeki Kuruluşunca seçilen Orman Mühendi
sidir. Üçüncü Üye mahallin en büyük mülki amirince ilgili köy muhtarları veya be
lediye başkanları arasından seçilir. 

Tesbit ve Tahsis 
Madde 52 — Komisyon, uygulama alanlarında köy veya belde halkının hay

van ihtiyacı için münferiden veya müştereken kullanmaları amacıyla, Genel Müdürlük 
tasarrufuna geçen tarım arazisinden arazi kullanma kabiliyetine, kadimden beri ça-
yır, mera ve benzeri arazi olarak kullanıp kullanılmadığına, iklim özelliklerine, bitki 
örtüsüne ve bir tahsis kararı uyarınca köy veya belde halkına bırakılmış olup ol
mamasını göz önünde bulundurularak uygun gördüğü yerleri çayır, mera ve benzeri 
arazi olarak tespit eder. 

Tesbit ettiği bu yerler için, hazırlayacağı tahsis kararını, gerekçeli raporu ek
leriyle birlikte Bölge Müdürlüğüne sunar. 

Tesbit ve Tahsis Karan 
Madde 53 — Tesbit ve tahsise ilişkin komisyon karan ve gerekçeli raporu, 

bölge müdürlüğünce incelenerek uygun görülmesi halinde Genel Müdürlüğün onayı ile 
kesinleşir. 

Yararlanma Hakkı ve Kapsamı 
Madde 54 — Çayır, mera ve benzeri araziden tahsis yapıldığı tarihte bulun

dukları köy, köyler ve beldelerin sınırlan içinde oturmakta olan çiftçi aileleri yarar
lanır. Yeni yerleşim yerlerine iskân edilen çiftçi aileleri ile eskiden beri bu yerden 
istifa eden göçerler de bu haktan yararlanır. 

Başka yere yerleşme kastı ile köyü veya beldeyi terkeden çiftçi ailesi, yarar
lanma hakkım kaybeder. 

Köy veya beldeye çiftçilikle geçinmek için sonradan yerleşenlere, çayır, mera, 
ve benzeri arazinin otlatma ve barındırma gücünün artması ve yararlananların sa
yısının azalması halinde, Bölge Müdürlüğünün onayına istinaden yararlanma hakkı 
tanınabilir. 

Yönetim Şekilleri 
Madde 55 — Çayır, mera ve benzeri arazi, bir köy veya belde halkına tahsis 

edilmişse, verilen görev ve yetkiler, muhtar ile köy ihtiyar heyeti veya belediye baş
kanı ile belediye encümenince, birden çok köy veya belde halkına tahsis edilmişse, 
bu birimlerin kendi aralarından seçecekleri ikişer kişiden oluşacak Karma Kurulların-
ca yerine getirilir. Karma Kurula mahallin en büyük mülki amiri başkanlık eder. 
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Tahsis Amacının Değiştirilmesi 
Madde 56 — Tahsis amacı ilgili kuruluşça değiştirilmedikçe, çayır, mera ve 

benzeri arazilerden bu yönetmelikte gösterilenden başka sekilde yararlanılamaz. 
Islah, Bakım ve Geliştirme 
Madde 57 — Çayır, mera ve benzeri arazinin ıslah, bakım ve geliştirme pro

jeleri, ilgili köy veya belediyelerin başvurması üzerine veya doğrudan doğruya Bölge 
Müdürlüğünce hazırlanır ve Genel Müdürlüğün onayına İstinaden uygulanır. 

Koruma 
Madde 58 — Köy muhtarları ve belediye başkanları tahsis edilmiş olan çayır, 

mera ve benzeri arazinin her türlü tecavüzden korunmasını, tahsis durumuna göre en 
iyi şekilde kullanılmasını temin etmek ve ıslah ve geliştirme projelerinde teklif edi
len hususların yerine getirilmesinde yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar. 

İnşaat Yasağı 
Madde 59 — Genel Müdürlüğün izni alınmak suretiyle, çayır, mera ve benzeri 

arazide kullanma amacına uygun yapı ve tesisler, umumun istifadesine arz edilecek 
yapılar ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar yapılabilir. Bunların dışında ev, 
ahır, ağıl ve benzeri inşaat yapılamaz. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Kiralama 

Kiralama 
Madde 60 — Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçen arazi, dağıtım, toplulaş

tırma, tahsis, değiştirme, iskân gibi işlemler tamamlanıncaya kadar, dağıtımda hak 
sahiplerinde aranacak şartlara sahip çiftçilere, çiftçilik yapmak şartıyla kiralanabilir. 

Kiralama çalışmaları, bölge müdürlüğünce yapılacak plân ve projelere ve Ge
nel Müdürlükçe tesbit edilecek esaslara göre kurulacak ve çalışacak kiralama komis
yonlarınca yürütülür. 

Ki ra Bedelinin Tesbiti ve Tahsili 
Madde 61 — Rayiç kira bedeli, arazinin kuru veya sulu olmasına ve tarım 

toprağının sınıflarına göre, Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğünün onayı 
İle belirlenir. 

İlk yılın kira bedeli, arazinin kiracıya tesliminden önce peşin olarak, sonraki 
yılların kira bedelleri ise hasat mevsimi sonunda tahsil edilir. 

Kiracılara Verilecek Arazi Miktarı ve Kiralama Süresi 
Madde 62 — Kiracılara varsa kendi toprağı da dikkate alınarak, bölge için tes

bit edilen dağıtım normu kadar toprak kiralanır. 
Uygulama bölgesinde kiraya verilecek arazi, kiracı sayısına göre ihtiyaçdan 

fazla ise, bölge müdürlüğünün onayı ile arazi normu artırılarak mevcut çiftçilere k i 
ralanabileceği gibi, mücavir köylerde bulunan az topraklı veya topraksız çiftçilere de 
kiralanabilir. 

Bu şartlarda da arazi artar ise, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine 
göre kiraya verilebilir. 

Ki ra sözleşmeleri dört yıla kadar yapılabilir. Bölge Müdürlüğü, Genel Müdür
lüğün onayı ile her kira döneminin sonunda, fesih hakkı saklı kalmak üzere kira söz
leşmelerini uzatmaya yetkilidir. 

Kiracının Yükümlülükleri 
Madde 63 — Kiracı, izinsiz olarak arazi üzerinde sabit tesis kuramaz. Kira

ladığı araziyi hiç bir şekilde tamamen veya kısmen başkasına kiralayamaz veya or
tağa veremez. 
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İdarenin Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
Madde 64 — Bölge Müdürlüğü, 
a) Kira bedelinin ödenmesinde; uzun süreli hastalık, tabii afetler, askerlik gibi 

sebeplerle gecikme olması ve bölge müdürlüğünce tanınan otuz günlük süre içinde 
ödeme yapılmaması, 

b) Kiracının, toprağın verimli şekilde işletilmesini tehlikeye sokması, amacı 
dışında kullanması veya faydalanmak imkanını önemli derecede azaltması, 

c) Kiracının arazinin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya veya ortağa 
vermesi, 

d) Kiracının arazinin Devlet tarafından sulanır hale getirilmesi sırasında ya
pılan çalışmaları engellemesi, 

e) Sözleşme süresi içinde kiracının ölümü üzerine, eşinin veya reşit çocuk
larının üç ay içinde sözleşmenin devamını talep etmemiş olması, 

f) Kiralanan arazinin dağıtılmasına karar verilmesi, 
g) Kiralanan arazinin, diğer kamu kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazi

nenin tasarrufuna bırakılması ve tahsis sonucu uygulamaya geçilmiş olması, 
h) Gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle, kiralamada hak sahibi olunduğunun son

radan anlaşılması, 
ı) Kanunun 24 üncü maddesinde yazılı suçları işlemesi veya işlediğinin sonra

dan tesbit edilmesi, 
hallerinde süre bitiminden önce kira sözleşmesini fesheder. 

ONUNCU BÖLÜM 
Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçlarda Kullanılması 

Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçlarda Kullanılması 
Madde 65 — Uygulama alanlarında, İmar planları ile mücavir alanlar dı

şında kalan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sahibine bırakılan, dağıtılan veya 
Genel Müdürlüğün emrine geçen tarım arazisi, tarım dışı amaçla kullanılamaz. 

Ancak bu arazi, tarımsal işletme, veya tarım ürünlerinin işlenmesi ve muha
fazalıyla ilgi yapı ve tesisler ile sanayi bölgeleri, hava alanları, baraj ve göletler, 
enerji santralleri, turistik yerler, sportif alanlar, maden, taş, kum, tuğla ocakları ve 
benzeri tesisler ile Mi l l i Savunma ihtiyaçları için kullanılmasının zorunlu olması ha
linde, Genel Müdürlüğünün izni ile Tarım dışı amaçlarda kullanılabilir. 

Tarım Arazilerinin Hazine Tasarrufuna Bırakılması 
Madde 66 — Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçmiş arazi, kanunlarla verilen 

görev ve yetki içinde ve tarım dışı amaçla kullanmaları şartıyla ilgili kamu kuru
luşlarına tahsis edilmek üzere Hazine tasarrufuna bırakılabilir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Çiftçilerin Desteklenmesi 
Madde 67 — Uygulama alanlarında Kanunun öngördüğü hükümlere göre top-

raklandırılanlarla, kendilerine uzun süreli arazi kiralananlar ve dağıtım normuna ka
dar arazi sahibi olan çiftçiler, Fon yönetmeliğinde tesbit edilecek usul ve esaslar da
hilinde ayni ve nakdi kredi ile desteklenirler. 

Tarım Reformunu Kolaylaştırma Yükümlülüğü 
Madde 68 — Resmi daire, kurum, kuruluşlar ve gerçek kişilerle özel hukuk 

tüzel kişileri, Tarım Reformu ile ilgili hususları yerine getirmek, gerekli işlem ve 
incelemeleri öncelikle yapmak ve her türlü işlerde kolaylık göstermekle yükümlü
dürler. 
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İdari Sınırlarda Değişiklik 
Madde 69 — özel kanunları gereğince, köy veya belediye veya mülki idare 

sınırlarında yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin kararları 
etkilemez. 

Orman Sınırlarının Tespiti 
Madde 70 — Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında, uygulama 

alam içinde veya sınırında tesbit ve tahdidi yapılmamış orman varsa, Orman Genel 
Müdürlüğünce, 6831 sayılı Orman Kanununa göre sınırlar, öncelikle tayin ve tesbit 
edilir, 

Talimat Hazırlanması 
Madde 71 — Genel Müdürlük, bu yönetmeliğin uygulamasını sağlamak, ko

laylaştırmak, tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir. 

Yürürlük 
Madde 72 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 73 — Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

yürütür. • 
M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 31. Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

MADDE 1 — Profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 31. maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 31 — Sözleşmenin bitiminde transfer listelerinin belirlenmesi: 
Eski Kulübü futbolcusunun tek tip sözleşmede yazılı bir yıllık transfer ücre

tinin (5) beş katından fazlasını yeni kulübünden isteyemez. Ancak 2 yıllık sözleş
melerde ve birinci yılın sonunda karşılıklı anlaşma yolu ile futbolcunun yıllık 
transfer ücretinde artırım yapabilir. 

Sözleşmelerde yazılı transfer bedeli üzerinden % 3 oranında bir pay transfer 
işlem gideri olarak kesilir ve bu kesinti Futbol Federasyonu Fon hesabına gelir 
kaydedilir. 

MADDE 2 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

M A D D E 3 — Bu yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. 

• 
M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

Sporcu Lisans Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Geçici Madde Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

MADDE 1 — Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinin a fıkrasının 2 - 4 - 5 - 6 ve 7 nci 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13 — a - 2) Basketbol spor dalı dışındaki spor dallarında tescilli olan 
ve en son tescil tarihinden itibaren aralıksız 4 yıl tescilli bulunan Bayanlarda 20, 
Erkeklerde 22 yaşını bitirmiş; 

Basketbol spor dalında ise kulübünde aralıksız 4 yıl tescilli bulunan ve 1985 -
1986 sezonunda Bayanlarda 22, Erkeklerde 24, 1986-1987 sezonundan itibaren de 
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Bayanlarda 24, Erkeklerde 26 yaşını bitirmiş (yaş düzeltmeleri kabul edilmez) ama
tör sporcular kulüplerinin muvafakati aranmaksızın ilişiksiz belgesi bedelini öde
mek suretiyle transfer yapabilirler. 

4) Kulüpler (Basketbol) spor dalında her kategori için (Büyükler - Genç
ler - Yıldızlar - Minikler) takım kadrolarını 1 Haziran -15 Haziran tarihleri arasın
da tesbit etmek zorundadırlar. 

Basketbol takım listeleri her kategori için 14 sporcudan oluşacaktır. 3'er nüs
ha tanzim edilecektir. 

5) Kulüpler takım listelerini ilgili Beden Terbiyesi İl Müdürlüklerine 15 Ha
ziran akşamına kadar vermiş olacaklardır. (15 Haziran tatile rast gelirse sonraki 
ilk iş günü akşama kadar) teslim edilen listeler İl Müdürlüklerince tastık edildik
ten sonra son teslim tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili Federasyona gönde
receklerdir. 

İlgili Federasyon kendilerine ulaşan listeleri tastik ederek 1 Temmuz da ola
cak şekilde 1 nüshasını Sicil Lisans Müdürlüğüne, 1 nüshasını ilgili il Müdürlük
lerine gönderecekler, 1 nüshasını da muhafaza edecekdir. 

Süresinde verilmeyen takım listeleri işlem görmeyecek ve İl Müdürlüklerin
ce alınmayacaktır. Ayrıca verilen listeler yıl içerisinde değiştirilmeyecektir. 

6) Kulüplerin (Basketbol) spor dalında her kategori için bildirdikleri ta
kım listeleri dışında kalan sporcuları, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartıyla trans
fer yapabilirler. 

7) Basketbol spor dalında bütün kategoriler için (Büyükler - Gençler - Yıl
dızlar - Minikler) takım listelerini belirtilen tarihte ilgili Beden Terbiyesi İl Müdür
lüklerine vermeyen kulüplerin sporcuları hiç bir şarta bağlı kalmaksızın ilişiksiz 
kağıdı bedelini ödeyerek transfer yapabilirler. 

Kulüpler adı geçen spor dallarında Minikler - Yıldızlar kategorisinde listele
rine aldıkları sporcuları bir sezonda en az 5 resmi müsabakada oynatmak zorun
dadırlar. Gençler - Büyükler kategorisinde ise bir sezonda 5 resmi müsabaka kad
rosuna almak zorundadırlar. 

Kulüpler bir sezonda Minikler - Yıldızlar kategorisinde 5 resmi müsabakada 
oynatmadıkları, Gençler - Büyükler kategorisinde 5 resmi müsabaka kadrosuna al
madıkları sporcuları talepleri halinde ilişiksiz kağıdı ile muvafakatname vermek 
zorundadırlar. 

Bu gibilere kulüplerince ilişiksiz kağıdı ile muvafakatname verilmemesi ha
linde, 12 nci madde hükümlerine göre ilişiksiz kağıdı bedelini ödeyen sporcuların 
transferleri yapılır. 

MADDE 2 — Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin e fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 13 — e) Transferleri istenen sporculara ilk defa bir spor teşekkülüne 
girenler gibi tescil fişi doldurulur. Tescil sürelerinin hesaplanmasında Bölgelerin 
sporcu tescil fişlerindeki tastik tarihi esas alınır. 

MADDE 3 — Yönetmeliğin ek birinci maddesinin 2 nci ve 3 üncü bentleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Sporcu Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

Geçici Madde 1 — 1 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında her yıl Büyükler 
kategorisi için (Basketbol - Voleybol - Hentbol - Futbol) spor dallarında verilmesi 
gereken takım listeleri, Basketbol spor dalında her kategori (Büyükler - Gençlik -
Yıldızlar - Minikler) olarak değiştirildiğinden liste verme süresi 10 Temmuz 1985 ta
rihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 5 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

MADDE 6 — Bu yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. 
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Genelge 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden : 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar ile Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcılığının 84-30/1 Sayılı Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair T. C. Merkez Bankası Genelgesi 
«Sayı : 1/H) 

Madde 1 — 7 Temmuz 1984 tarih ve 18451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Kararın 5 inci maddesi ve aynı 
sayılı Karara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 84 - 30/1 Tebliğinin 
1 inci maddesi gereğince 13 Temmuz 1984 tarih, 18457 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan 1-A sayılı Bankamız Genelgesinin «Türk Parası, Döviz, Kıymetli ma
den. Taş ve eşyalara ilişkin hükümler» Bölümünün 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

«Bankalar ticari ve gayri ticari işlemler ile bankalararası işlemlerde uygu
layacakları döviz ve efektif alış satış kurlarını serbestçe tesbit edebilirler.» 

Madde 2 — Bu Genelge yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

Tebliğler 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından: 

Petrol ürünleri fiyatlarında yapılan ayarlama sonunda eski satış fiyatları ile 
yeni satış fiyatları arasında meydana gelen farkların T.C. Ziraat Bankasında açılan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı emrindeki Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu he
sabına yatırılması, 10/9/1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile buna iliş
kin 16/12/1983 gün ve 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar gereğince 
zorunlu bulunmaktadır. 

Bu sebeple 
1 — Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu'na tabi ürünleri üretim veya ticaret ama

cıyla ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerle bunların bütün şube, acenta, 
bayii ve diğer satıcıları ile akaryakıt dağıtım kuruluşları (Petrol Ofisi, The Shell 
Company Of Turkey, BP Petrolleri, Mobil O i l T.A.Ş. Türk Petrol ve Madeni Yağlar 
T.A.Ş. Ipragaz A.Ş. Aygaz, Milangaz A.Ş. v.s gibi) 29/6/1985 günü depo, ticaretha
ne, mağaza ve tanklarında veya diğer yerler ile yolda bulunan petrol ürünlerinin 
miktar ve türlerini, bulundukları yerler belirtilmek suretiyle bir bildirime yazmak 
ve bildirimi 1/7/1985 günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dai
relerine vermek zorundadırlar, 

2 — a) Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu'na tabi ürünleri üretim veya ticaret 
amacıyla ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerce vergi dairesine yapılacak 
bildirimlerde ayrıca, kendilerine ait yerlerde bulunup da başkalarına satılmış ve 
bedelleri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş olanlar da gösterilecektir. 

b) Beyan edilen stoklar üzerinden bayiler, pompa satış istasyonları ve sa
tıcılar adına tahakkuk; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilân edilen 
mahalli litre veya kilogram satış fiyatları ile eski satış fiyatları dikkate alınarak, 
bağlı bulundukları vergi dairelerince yapılacaktır. 
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Stoklarını tespit eden mükellefler yeni fiyatlar üzerinden derhal satışa başla
yacaklardır. 

Fiyat farklarının ödenmesini sağlamak bakımından vergi daireleri süratle, 
beyan olunan petrol ürünlerine ait fiyat farklarını tarh edip, beyanname sahiple
rine en kısa sürede tebliğ edeceklerdir. 

c) Verilen beyannamelere göre adlarına fiyat farkı tahakkuk ettirilenler bu 
fiyat farklarını, vergi dairelerince kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir 
ay içinde mahalli T.C. Ziraat Bankasının Ankara Merkez Şubesindeki (640/7367) 
veya Ankara Yenişehir Şubesindeki (640/900) numaralı hesaplarından birine gön
derilmek üzere yatırmak ve alacakları makbuzun ikinci nüshasını vergi dairesine 
vermek mecburiyetindedirler. 

d) Vergi dairelerine süresinde beyanda bulunmayan veya noksan beyanda 
bulunanların beyan etmedikleri yahut noksan beyan ettikleri petrol ürünlerine ait 
fiyat farkları İle süresinde beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmiş, fakat bir ay 
içinde mahalli T.C. Ziraat Bankasına yatırılmamış fiyat farkları 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. 

3 — a) Akaryakıt dağıtım kuruluşlarının bütün şube ve depolan itibariyle 
bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ettikleri petrol ürünleri üzerinden vergi 
dairesince herhangi bir tahakkuk yapılmayacaktır. 

b) Bu kuruluşların mülkiyetinde bulunan petrol ürünlerinin eski ve yeni 
gümrüklü anadepo azami satış fiyatları arasındaki farklar, herhangi bir tebligata 
luzüm kalmaksızın kuruluşlarca, 30 gün içerisinde Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
hesabına yatırılacaktır. 

c) Akaryakıt dağıtım kuruluşlarınca Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu hesa
bına 30 gün içinde ödenmeyen veya noksan ödenen fiyat farkları hakkında da 6183 
sayılı Kanun uyarınca takibat yapılacaktır. 

4 — Bağlı bulundukları vergi dairelerine stoklarındaki petrol ürünlerini bil
dirmek zorunda olan rafineri şirketlerinin, 19/12/1983 gün ve 18256 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 83/7508 sayılı Kararı eki Kararının 5 ve 
12 nci maddeleri gereğince Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına ödeyecekleri 
farklar, bu fiyat değişikliği dolayısiyle ortaya çıkan fiyat farklarını da kapsamına 
aldığından, rafineri şirketleri adına vergi dairelerince herhangi bir tahakkuk ve 
tebligat yapılmayacaktır. 

Rafineri Şirketlerinin, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına ödemek zo
runda oldukları fakat ödemedikleri farklar ile noksan ödedikleri farklar hakkında 
da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca işlem 
yapılacaktır. 

5 — Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonuna tabi ürünleri ticaret amacı dışında el
lerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler beyanname vermeyeceklerdir. 

6 — 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zamlı olarak yapılan tah
silatın fiyat farklarına isabet eden kısmı vergi dairelerince mahalli T. C. Ziraat 
Bankasına, Ankara Merkez Şubesindeki (640/7367) numaralı hesaba gönderilmek 
üzere yatırılacaktır. 

7 — Fiyat farklarına ilişkin işlemlerde 23/9/1977 gün ve UYG: 2362915/54305 
sayılı ve 18 seri No. lu Uygulama İç Genelgesi gereğince işlem yapılacaktır. 

Tebliğ olunur. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 

1 — 16A2/1983 tarih ve 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının vermiş 
olduğu yetkiye istinaden akaryakıt perakende azami satış fiyatları yeniden tesbit 
olunmuş ve Ankara 11 Merkezi için belirlenen fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. 

Süper Benzin 270.— TL/Li t re 
Normal Benzin 251.— TL/Li t re 
Gazyağı 175.— TL/Li t re 
Motorin 175.— TL/Li t re 
6. No. Fuel-Oil 115.— TL/Li t re 
12 Kg'Iık Tüp 2.500.— TL/Tüp 
2 — Ankara dışındaki diğer tüketim merkezlerinin perakende azami satış f i 

yatlarım gösteren cedveller Valilik'lere gönderilmiştir. 
3 — Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu Hesabına tabi diğer petrol ürünlerinin fi

yatları aynı nisbetler dahilinde Bakanlığımızca tesbit edilecektir. 
4 — Stok tesbitini müteakip bayiler satışlara derhal bağlıyacaklardır. Akar

yakıt Dağıtım Kuruluş ve Ortaklıkları, bağlı bulundukları vergi dairesine vermek 
zorunda oldukları stok bildirimlerinin vergi dairelerinden tastikli birer suretini bi l 
hafta içinde Petrol işleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

5 — Bu fiyatlar, tebliğin Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürür
lüğe girer. 

Tebliğ olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

13/12/1984 Tarih ve 84/8860 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak 
Kullanımım Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Tebliğ 

(Sıra No: 1) 

Madde 1 — 13/12/1984 tarih ve 84/8860 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesi 
son fıkrasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na verdiği yetkiye istinaden, 
mezkûr maddenin 1 inci fıkrası ile 2 nci fıkrası (a) bendinde % 7,5 olarak belir
lenen Fon kesintisi oranı % 10 olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Tebliğ 1/7/1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

13/12/1984 Tarih ve 84/8860 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak 
Kullanımım Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ 

(Sıra N o : 21 
Madde 1 — 13/12/1984 tarih ve 84/8860 sayılı Kararnamenin geçici 1 inci 

maddesinin değiştirilmesine ilişkin 27/6/1985 tarih, 85/9600 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 1 No. lu Tebliğin 
geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 1 — a) 1/1/1985 tarihinden önce 83/7507 sayılı Karar ile bu 
Karara ilişkin Faiz Farkı İadesi Fonu Hakkında Tebliğler hükümlerine göre, faiz 
farkı iadesinden yararlanan kredilere, temdit edilmemek kaydıyla vadeleri sonuna 
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kadar ilgili karar ve tebliğler esaslarına göre, Kaynak Kullanımını Destekleme Fo-
nu'ndan faiz farkı ödenmesine ve fon kesintisi istisnası uygulamasına devam edilir. 

b) 14/10/1984 tarihinden önce alınmış teşvik belgeleri konusu yatırımlarla 
ilgili olarak : 

1. Teşvik belgeli orta ve uzun vadeli kredilerin 1/1/1985 tarihindeki borç ba
kiyeleri ile 1/1/1985 tarihinden önce kısmen dahi olsa kullanılmış olmak kaydıyla 
bu tarihten sonra açılmış ve açılacak kredilere temdit edilmemek kaydıyla, vadeleri 
sonuna kadar bu kredilerin banka kaynaklı bölümüne % 40 faiz oranı uygulanır. 
Bahse konu kredilerde fon kesintisi istisnası uygulanmasına devam edilir. Mezkûr 
krediler için, Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu'ndan bankalara faize esas adat 
tutarı üzerinden kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar için 15 puvan, diğer 
yörelerdeki yatırımlar için 10 puvan faiz farkı iadesi yapılır. 

2. 1/1/1985 tarihine kadar kredi kullanılmamış sabit yatırım tutarı 600 milyon 
liranın üzerindeki yatırımlarda; teşvik belgesinde faiz farkı iadesi teşviki öngörül
müş olsa dahi, 1/1/1985 tarihinden sonra kullandırılan krediler için faiz farkı öden
meyerek, gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden 84/8860 sayılı Karar ve bu Karara ilişkin 
Tebliğ esaslarına göre Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan destekleme primi 
ödenir. 

3. Bankalarca T. C. Merkez Bankasınca yayınlanan reeskont tebliğlerinin 
2. maddesinde belirlenen faiz oranlarıyla ikraz anlaşması yapılan ve faiz farkı iade
sine konu teşkil eden kredilerin temdit edilmemek kaydıyla vadeleri sonuna kadar 
faiz oranları değiştirilemez. Bu krediler için Kaynak Kullanımını Destekleme Fo
nu'ndan bankalara 8 puvan faiz farkı İadesi ödenmesine ve Fon kesintisi istisnası 
uygulanmasına devam olunur. 

c) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 29 sayılı Karar kapsamındaki 
dış kaynaklı kredilerle ilgili olarak temdit edilmemek kaydıyla bu kredilerin va
deleri sonuna kadar Kaynak Kullanımım Destekleme Fonu'ndan Dış Krediler Kur 
Farkı Fonu'na Para ve Kredi Kurulunca belirlenen oranda aktarma yapılmasına 
devam edilir.» 

Madde 2 — Tebliğin «Sorumluluklar» başlığını taşıyan 22 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 

«Eski ve yeni alınacak teşvik belgeli tüm yatrımlarda kredilerin tahsis ama
cına uygun bir şekilde kullanılıp, kullanılmadığı, kredinin sarf yerlerine ve şekline 
bakılmaksızın yatırımın Teşvik Belgesinde belirtilen süre, esas ve şartlara uygun 
olarak gerçekleştirilmesine ve bu durumun DPT tarafından Teşvik Belgesindeki ya
tırımın gerçekleştiğini belirtir vizeye bakılarak kontrol edilir.» 

Madde 3 -— Bu Tebliğ 1/1/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

• 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

Mevduat Munzam Karşılıkları Hakkında Tebliğ 
Sayı: 85/3 

Madde t — Mevduat munzam karşılıkları hakkındaki 20/3/1985 tarih ve 
18700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 85/1 sayılı Tebliğin 
«Munzam Karşılık Oranı ve Karşılık Tesisinde Süre» başlığını taşıyan 3 üncü mad
deci ile «Mevduat Karşılık Faiz Oranı» başlığını taşıyan 4 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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«Munzam Karşılık Oranı ve Karşılık Tesisinde Süre: 
Madde 3 — 1985 Temmuz ayında sona eren haftalarla ilgili olarak düzenle

necek haftalık mevduat munzam karşılık cetvellerinde görülen karşılığa tabi mev
duat için tesis olunacak mevduat munzam karşılık oranı % 20'dir. 

Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca tesbit edilecek esaslara 
göre her hafta Cuma günü itibariyle düzenleyecekleri mevduat ve munzam karşı
lık cetvellerini, iki hafta sonraki Cuma günü iş saati sonuna kadar Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası'na tevdi ederek, bu cetvellerde görülen mevduat tutarına 
tekabül eden karşılıkları tesis ederler. Cuma gününün bayram veya tatil gününe 
rastlaması halinde, cetvel düzenleme bakımından bir evvelki iş günü, ödeme bakı
mından müteakip iş günü esas alınır.» 

«Mevduat Karşılık Faiz Oranı: 
Madde 4 — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde tesis edilen mev

duat munzam karşılıklarına vade ayırımı yapılmaksızın uygulanacak faiz oranı 
1 Temmuz 1985 tarihinden itibaren haftalık % 0.4375'dir. Haftalık mevduat munzam 
karşılık cetvellerini süresi içinde tevdi etmeyen bankaların, evvelce tesis etmiş ol
dukları mevduat karşılıklarının tümüne, cetvellerin verilme süresi sonu ile cetve
lin teslim edildiği tarih arasında geçen süre için faiz tahakkuk ettirilmez.» 

Geçici Hüküm: 
Geçici Madde 1 — Bankaların, 5/7/1985 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası nezdinde tesis edilmiş fiili mevduat karşılık tutarları ile 85/1 sayılı 
Tebliğ gereğince taksitlendirilen borç tutarları toplamının, Temmuz ayının ilk haf
tasına ait 5/7/1985 tarihli haftalık mevduat ve munzam karşılık cetvellerinde gö
rülen karşılığa tabi mevduatları üzerinden % 20 oranına göre tesis edilmesi gere
ken mevduat karşılıkları toplamına nazaran fazla olan kısmı bu bankaların mev
duat, munzam karşılığı hesaplarından alacaklarını teşkil eder. 

Bu hesaplama sonucunda, mevduat karşılık alacağı çıkan bankaların bu ala
caklarından öncelikle 5/7/1985 tarihli mevduat karşılık cetvelinde yer alan mevdu
at tutarı, 28/6/1985 tarihli cetveldeki mevduata nazaran eksiliş gösteren bankalar
da, bu eksilişe tekabül eden karşılık tutarı düşülerek bankalara iade olunacaktır. 
Bakiye alacak tutarından. 28 Haziran 1985 tarihi itibariyle bankaların muaccel 
hale gelmiş borçları mahsup edilecek, geri kalan alacak tutarı da bankaların ileride 
doğabilecek mevduat karşılık borçlarına mahsup edilmek suretiyle tasfiye oluna
caktır. 

Yürürlük: 
Madde 2 — Bu Tebliğ 1 Temmuz 1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

• 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

Madde 1 — Bankamız reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oran
larına ilişkin 2 Mart 1985 tarih ve 18682 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Tebli
ğimizle değişik 31 Aralık 1984 tarih ve 18622 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Teb
liğimizin geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde : 1 Ocak 1985 tarihinden önce, fiilen kullandırılmaya başla
nan kısa vadeli ihracat kredileri ile 14/10/1984 tarihinden önce alınmış teşvik bel
gelerinde gösterilen ve kısmen veya tamamen kullanılmış orta vadeli yatırım kre
dilerine, temdit edilmemek kaydıyla vadeleri sonuna kadar 1/1/1985 tarihinden 
önceki reeskont oranları uygulanır.» 

Madde 2 — Bu Tebliğ 1/1/1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme ve idare Bölümü S a y f a : 33 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

16 Aralık 1983 Tarih ve 83/7507 Sayılı Kararnameye İstinaden Tesbit 
Olunan Mevduat Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 

(Sıra No : 10) 
Madde 1 — Bankalarca, mevduat kabulünde verilecek yıllık azami faiz oran

ları aşağıda gösterilmiştir. 

Mevduat Faiz Oranlan Yıllık (%) 

A — Vadesiz mevduat 5 
B — Vadeli mevduat 

a) 1 ay vadeli 35 

b) 3 ay vadeli (Mevduat Sertifikaları dahil) 48 

c) 6 ay vadeli (Mevduat Sertifikaları dahil) 52 

d) 1 yıl vadeli (Mevduat Sertifikalan dahil) 56 

C — Üçer aylık faiz ödemeli 6 ay ve 1 yıl vadeli tasarruf 
mevduatı (Mevduat Sertifikalan hariç) 47 

D — Bankalararası mevduat Serbest 

Madde 2 — Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan vadeli ve 1 ve 
3 ay ihbarlı mevduat hesaplarına halen tatbik olunan faiz oranlan vadeleri sonu
na kadar uygulanır. 

Madde 3 — Vadeli mevduat hesaplarında vadenin bitiminde yapılacak işlem 
konusunda mudiin herhangi bir talimatı yoksa, bu hesaplara mudiin talimatına 
kadar vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır. 

Madde 4 — Bankalarca 1 yıldan fazla vadeli mevduat kabul edilmez. 

Madde 5 — 83/7507 sayılı Kararnameyle ilgil i olarak 11/8/1984, 28/9/1984, 
28/10/1984, 31/1/1985, 27/4/1985 tarihli ve sırasıyla 18486, 18529, 18559, 18652, 18737 
sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanmış bulunan 5, 6, 7, 8. 9 No. lu Tebliğler yürürlük
ten kaldırılmıştır 

Madde 6 — Bu Tebliğ 1/7/1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

28 Haziran 1985 Tarihinde Uygulanan 1 Gr. 995.0 Ayar Altının : 
Alış Fiyatı : TL. 5770.00 
Satış Fiyatı : TL. 5820.00 dır. 

29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 1985 Tarihlerinde Uygulanacak Esas Kur : 
1 A B D Doları = TL. 507.91 dır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24 



T.C. 
Resmi Gazete 

Kanılı** Tarihi; (7 TaariolevvaJ 123S) • 7 Ekim 1M0 

29 Haziran 1985 CUMARTESİ Sayı: 18796 

ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Salihli Sulh Hukuk Mahkemesi İzaleisuyu Satış Memurluğundan : 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI TEBLtÖt 
1985/22 

Hissedarları Ümmü Şenkal, A l i Rifat Şenkal, Şimşek Şenkal ve Mustafa Na
mık Şenkal arasında hisseli olup, taksimi mümkün olmadığından mahkemece satıla
rak şuyuunun izalesine karar verilen : 

Salihli Karaoğlanh Köyü Kör Kuyu mevkiinde kâm tapunun 104 sayfa 108 par
sel No. da kayıtlı, içersinde betonarme tek katlı ev, kerpiç ev, hayvan damı, beton 
üzüm sergi yeri bulunan (12.600) M 2 miktarında çekirdeksiz üzüm bağının tamamı 
(10.000.000,—) Ura muhammen kıymet üzerinden izaleisuyu suretiyle satılacaktır. 

1 nci açık artırması 5/8/1985 Pazartesi saat 10.50 - 11.20 arası 
2 nci açık artırması 15/8/1985 Perşembe günü aynı^ saatlerde ve aynı satış 

mahalli olan Salihli Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü odasında açık olarak 
yapılacaktır. 

işbu satış ilâm hissedarlarından, adresi meçhul bulunan, Salihli Karaoğlanh 
Köyü halkından Hasan Oğlu (Şimşek Şenkal)'a tebligat yasası hükümleri uyarınca 
ilânen tebliğ olunur. 8305 

Adalar Sulh Hukuk Hâkimliğinden; 

Davacı Angela Raymund vekili Av. Semih Soylu tarafından davalılar Aliki 
Kiriazi (Yorgiyadis) ve arkadaşları alayhine açılan ortaklığın giderilmesi davası
nın yapılan yargılaması sonunda; 

23/5/1985 tarih ve 1981/85 esas, 1985/50 sayılı kararla, adalar, Kınalıada, Nar
çiçeği Sokağında kain 57 ada, II parselde kayıtlı, 271 44 M 2 mesahalı arsanın aynen 
taksimi kabil olmadığından, umum arasında ihale ile satılarak şuyuun giderilmesine 
karar verildiğinden. 

İşbu kararın gayrimenkulun paydaşlarından davalılar Viktor Masseri'nin mi
rasçıları Antuvanet Perperiniyati, Anjel Raymund, Ernest Masseri, Lui Masseri ve 
Mari Peteraki tarafından ilân tarihinden itibaren sekiz gün içerisinde temyiz edilme
diği takdirde hükmün kesinleşeceği kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. B103 

1981/85 
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Fatih 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1983/444 
K. No : 1984/601 
Hırsızlık suçundan sanık Kayseri Merkez Mimarsinan Mahallesi Hane 70 

Cilt 101/01 Sahife 73 de nüfusa kayıtlı Bayrampaşa Numunebağ Caddesi No •. 103 D. 
4 de adreste ikamet eden Mehmet ve Müyeser'den olma 10/2/1956 doğumlu Cemal 
Kalafat Hakkında Mahkememizce Yapılan açık duruşma sonunda Sanık Hakkında 
TCK. nun 491/2, '522,36, 647, 6. Maddesi uyarınca 4 ay hapis ve cezasının teciline ka
rar verilmiş olup iş bu kararın sanığın gıyabında verildiğinden tüm aramaları-
rağmen bulunan kararın tebliğ edilemediğinden hüküm hülâsasının tebliğ yerine 
kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Res
mi Gazete*de neşri ile yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın kesinleşmiş 
sayılacağı masrafların sanıktan tahsiline karar verildiği hususu ilânen tebliğ olu
nur. 8517 

• 
Hatay Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

1984/155 
Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Çerkez Kork

maz hakkındaki davanın yapılan yargılaması sonunda •, 21/9/1984 tarih ve 1984/155 
Esas, 1984/487 sayılı kararla 4 ay 15 gün hapis ve 6750 lira ağır para cezasına TCK. 
503/ilk, 2790 522. maddeleri uyarınca mahkumiyetine karar verilmiş, karar uzun 
aramalara rağmen adı geçen'e tebliğ olunamadığından 7201 sayılı Tebligat Yasası
nın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün son
ra hakkındaki kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 8522 

• 

Bornova Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 12/3/1985 tarih vs 
1985/298 esas 1985/271 kararı ile TCK. nun 565/1, 2790, 2370 S. Y. 119/4, 647 S. K. 
4/1. maddeleri gereğince 4.500 lira hafif para cezasına mahkûm edilen karaburun 
Mordagan İskele Mah. Nüfusuna kayıtlı Salih oğlu, 1959 doğumlu önder Günaydın'a 
gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. mad
desi gereğince ilânen tebliğine, ilanın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 8511 

• 
Tarsus 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden 

1983/276 - 683 
Tunceli/Nazimiye ilçesi Ilısm Köyü N. K. lı olup, halen Elazığ, Sanayi Mah. 

Paytoncular Sok. 28 no. da ikamet eden Şah Hüseyin oğlu Emine'den olma 1938 D. lu 
Ali Oruç hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılamaları so
nunda, sanığın 16.800 T. ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiş, ancak sa
nık tüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkumiyet kararı kendisine tebliğ 
edilememiştir. 

7201 sa. Adli Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince mahkumiyet kararının 
sanık Ah Oruç'a ilanen tebliğine kararın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra teb
liğ edilmiş sayılacağı ilanen duyurulur. 8527 
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Bayburt Sulh Hukuk Hâkimliğinden •. 

E. No : 1684/40 
K. No : 1985/23 
Davacı Hazineyi Temsilen Bayburt Mal Müdürlüğünde davalılar Nuri Şahin 

ve Arkadaşları aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmsı sonunda dav ah 
Nuri Şahin hakkındaki davanın kabulüne karar verilerek 23.566 TL. nın % 5 faizi 
ile birlikte tahsiline karar verilmiş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı 
bulunarak karar tebliğ edilememiş olduğundan. Bu kararın Resmi Gazete'de ilanı 
temyiz edilmediğinde kesinleşmiş olacağı ilanen tebliğ olunur. 8490 

Altınözü Asliye Ceza Hâkimliğinden .-

E. No : 1980/186 
K. No : 1984/138 
Sanık: Nazmi Yılmaz: Hurşit oğlu 1960 doğumlu İsparta İli Şarkikaraağaç!' 

çesi Armutlu Köyü Nüfusuna kayıtlı olup, Toptancı Hali No : 13 - Antalya adresinde 
mukim. 

Suç : Cezaevinden firar etmek ve görevinde kayıtsızlık - Tedbirsizlik Göste
rerek firara sebebiyet vermek. 

Yukarıda açık kimüği yazılı sanığm adresinin meçhul olması nedeniyle tebli
ğin ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olup. Mahkememizin 28/12/1984 tarih 
ve 1980/E. 1984/133 K. sayılı kararı ile TCK. nun 303, 59, 647 sayılı Kanunun 4/1, 
6 ncı maddeleri uyarınca 30.000,— TL. ağır para cezası ile tecziyesine ve cezanın er
telenmesine karar verilmiştir. 

İşbu ilan özetinin yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Nazmi Yıl
maza tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 nci maddeleri ge
reğince ilanen tebliğ olunur. 8510 * : 

İsparta Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/990 
Davacı Zinet Karaman tarafından, davalı kocası Hasan Tahsin Karaman aley

hine açılaıi nafaka davasında, yapılan araştırmada davalı Hasan Tahsin Karama
nın adresi tespit edilememiş. Bu nedenle bir defaya mahsus ve tebligat yerine kaim 
olmak üzere İsparta Sulh Hukuk Mahkemesinde 30/7/1985 günü saat 9.00 da duruş
masının olduğu ilanen tebliğ olunur. 8491 _ • 

Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/189 
1985/101 
Davacı Durmuş Gönenç tarafından davalılar Hayriye Keskin v.s. aleyhlerin > 

açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması so 
nunda; 

Seydişehir Alaylar ı Mahallesi 158 ada 7 parsel sayılı taşınmazın davalılar 
üzerine kayıtlı bulunan tapunun iptali ile 200 M2, lik kısmının M. K. nun 650, mad
desi gereğince ifrazan davacı Durmuş Gönenç adma tapuya tescili talep edildiğin
den ve davanın 12/4/1985 günü reddine karar verildiği davalılardan Hayriye Kes-
kin'in adresi meçhul olduğundan karar tebliğinin ilanen yapılmasına karar verildi
ğinden davalı Hayriye'nin işbu kararı yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde tem
yiz etmesi temyiz etmediği takdirde kararın kesinleşeceği karar tebliği yerine kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 8498 
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Emirdağ Asliye Hukuk Hakimliğinden .-

1984/25 
Davacı İbrahim Çiftçi vekili tarafından açılan gaiplik davasının yapılan yar

gılaması sırasında verilen ara karar uyannce : 
Emirdağ İlçesi Karayatak Köyü 74 hanede nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Tayyi-

be'den olma 1312 doğumlu Ahmet Kaş'dan seferberlikten beri savaştan dönmedi
ğinden dolayı gaiplik davası açılmış olmakla: 

1. İlandan itibaren bir yıllık bekleme süresi geçtiği halde gaipten haber alı
namadığından işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde gaibin bulunduğu yeri bi
len, gaipten haber alan ve malûmatı olanların veya bizzat gaibi mhakemeye üç ay
lık süre içinde mahkememizin 984/25 esas sayılı dosyasma müracat etmeleri ilanen 
tebliğ olunur. 8495 

Silvan Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1981/55 
Davacı: Mehmet Geçmez, Cami Mahallesinden, Silvan 
Davalılar : Necla Üstün ve 8 arkadaşları, Cami Mahallesinden, Silvan 
Dava : Tapu iptali ve men'i Müdahale 
Davalılardan Necla Üstün ve Nazife Üstün adlarına ilanen dava dilekçesi ile 

davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediklerinden yine ilanen gıyap kararı 
tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 18/7/1985 günü saat 09.00 da du
ruşmaya gelmedikleri veyahutta bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri takdir
de duruşmanın gıyaplarında yapılacağına dair gıyap kararı yerine kaim olmak üze
re ilanen tebliğ olunur. 8497 

Gaziantep 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Davacı Emine Çakmak tarafından davalı Hasan Çakmak aleyhine açılan bo
şanma davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalının adresi meçhul bulunduğu zabıtaca ve tebligatta adresi tespit edi
lemediğinden Resmi Gazete ile kararın ilanen yaptırılmasına karar verilmiş ol
makla davalı Hasan Çakmak'm yerini bilen ve nerede olduğunu ve adresinde tespit 
edilememiştir. Halen Kastamonu İli Cidde Kazası Camdibi Köyünde oturan davalı 
Hasan Hüseyin oğlu Sultan'dan olma 1944 doğumlu Hasan Çakmak'ın halen aynı ad
reste oturduğu ve adresi tespit edilemediği bulunduğundan mahkememizin 1984/44 
esas 1984/631 sayılı kararı ile boşanmalarına karar verilmiştir. îşbu ilan ilan tarihin
den itibaren 1 ay içerisinde mahkememize müracaat etmediği takdirde kararın ke
sinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 8500 

Niğde Aksaray 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/228 
Karayolları vekili tarafından davalılar Ayşe öngün vs aleyhine ikame olu

nan tescil davasında-. 
Davalılar Ayşe Öngün, Musa Etlik, Çapan Etlik ve Celal Etlik adlarına tebli

gat yapılmadığından Resmi Gazete ile tebligat yapılmasına karar verildiğinden da
valıların Yargılamanın bırakıldığı 31/7/1985 günü saat 9.00 da mahkememizde biz
zat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde 
HUMK. nun 509 ve 510. maddeleri uyarınca gıyap karan çıkartılmaksızın duruşma
ya devamla karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

8502 
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Niğde Aksaray 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

1984/338 
Karayolları vekili tarafından davalılar Mehmet Alkan vs. aleyhine ikam-; 

olunan tescil davasında • 
Davalılar Yusuf Alkan, Kıyma Alkan, Habibe Alkan ve Sait Alkan adlarına 

tebligat yapılmadığından Resmi Gazete ile tebligat yapılmasına karar verildiğin
den davalıların yargılamanın bırakıldığı 31/7/1985 günü saat 9.00 da mahkememiz
de bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aKsi tak
dirde HUMK. nun 509 ve 510. maddeleri uyarınca gıyap karan çıkartılmaksızın duM3 

ruşmaya devamlı karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. a ( 

8503 

Adana 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1983/425 
K. No : 1984/656 
Dolandırıcılık suçundan sanık İsmet Dündar hakkında mahkememizin 

17/10/1984 günü ve Esas 1983/425, Karar 1984/656 sayılı Hamiyle TCK. 503/ilk. 522., 
647/6 maddeleri uyannca (4 ay hapis 6000 TL.) tecilli cezasiyle mahkûmiyetine sa
nığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ııci 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni 
meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30. ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm Resmî 
Gazete'de i'lanen tebliğine, 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 8506 
' • • .. 

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No : 1985/360 
K. No : 1985/612 
Mahkememizin 12/6/1985 tarih ve 1985/360-612 sayılı karan ile Eskişehir ili. 

Merkez, Mollaoğlu Köyü, Cilt No: 162/01, Sahife No: 66, Kütük sıra No: 37 de nü
fusa kayıtlı bulunan Hasan Ali ve Leman oğlu 24/12/1955) doğumlu Şükrü özdere'ye 
babası Hasan Ali Özderen'nin vasi tayin olunduğu ilan olunur. 8512 

E. No : 1985/362 
K. No : 1985/614 
Mahkememizin 12/6/1985 tarih ve 1985/362 - 614 sayılı karan ile Eskişehir İli, 

Merkez, Hacıalibey Mah. Cilt No : 025/06, Sahife No: 26. Kütük Sıra No : 342 de nü
fusa kayıtlı bulunan Ziya ve Mualla oğlu 1960 doğumlu hükümlü Bekir Şaban'a ba
bası Ziya Saban'ın vasi tayin olunduğu ilan ulunur. 8513 

E. No : 1985/480 
K. No : 1985/813 
Mahkememizin 12/6/1985 tarih ve 1985/480 - 613 sayılı karan ile Eskişehir Ih, 

Merkez, Omerağa Mah. Cilt No : 044/11, Sahife No : 9, Kütük Sıra No : 965 de nüfu
sa kayıtlı hükümlü Muzaffer Güçeri'ye babası Hasan Güçeri'nin vasi tayin olun
duğu ilan olunur. 8514 
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Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

21/4/1982 tarihinde toplu gümrük kaçakçılığı suçundan sanık ve Tunus Jendo-
ba nüfusuna kayıtlı olup, Tunus istanbul Sokak No: 11 de ikamet eden Muhammed 
oğlu Yeniha'dan olma 1955 doğumlu Jeridi Mongi Ben Mohammed hakkında mah
kememizde gıyabında görülen dava sonunda 20/3/1984 tarih 1983/205 esas 1984/38 
karar sayılı kararı ile vasıf ve değişikliği sebebi ile eylemine uyan 1918 sayılı Ka
nunun 27/2-3, 33/son TCK. 59. maddeleri gereğince neticeten iki sene bir ay ağır 
hapis ve 80.875 lira ağır para cezasına muhtevi ilanın sanığın adresi meçhul kaldı
ğından iianen sanığa tebliğine mahkemece karar verildiğinden bu ilanın Resmî 
Gazete"de neşredildiği tarihten sonra geçecek yirmiiki günün mesai saati sonuna 
kadar sanık tarafından temyiz edilmediği takdirde mahkûmiyet kararının kesinleşe
ceği 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince sanığa davetiye yeri
ne kaim olmak üzere tebliğ olunur. 8508 

Eskişehir 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Sanığın Kimliği: 
Seyfettin Akpmar : Tahir ve Menci oğlu 1957 doğumlu Midyat ilçesi Gülveren 

Köyü H 7 C. 037/01 Sahife : 16 
Kararın Tarih ve Nosu : 
20/12/1984 
E No : 1982/678 
K. No : 1984/509 
Hüküm özetle: 
TCK. 503/1 - 40 - 647/6 
3 ay hapis ve 4.500 lira ağır para cezası - Tecil 
Yukarıda tarih ve nosu, hüküm özeti yazılı karar sanığa tebliği gönderilmiş, 

ancak sanık bulunamadığından bahisle tebligat bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan, 
7tibıtaca yapılan adres tahkikinde de sanığın adresinin tesbiti mümkün olmaması 
nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. ve 30. maddeleri gereğince hüküm 
özetinin Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince hü
küm özetinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sarajğa tebliğ 
edilmiş sayılacağına ve hüküm kesinleşeceğine ilânen tebliğine karar verildi. 

8515 
. • 

Fatih 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1984/74 
K. No : 1985/65 
Tedbirsizlikle yaralama suçundan İngiltere Liverpol nüfusunda kayıtlı olup. 

Bakırköy, Yeşilköy, İstanbul Cad. 89/5 Gül Apt. da mukim Arthur ve Dorothy'den 
olma 1939 doğumlu sanık : Terence Walsh hakkında mahkememizden verilen gıyabi 
karar bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilememiştir. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 
Sanığın eylemine uyan TCK nun 459/2, son, 647/4, 6, 6085/60-E, maddesine 

göre 2950 lira ağır para cezası ve ehliyetinin 10 gün süre ile geçici olarak geri alın
masına ve bu cezaların ertelenmesine dair mahkememizden verilen gıyabi karar 
butun aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan gıyabi hüküm 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 nci maddelerine göre ilanen tebliği 
ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ 
olunur. 8520 
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Fatih 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden-. 

1984/411 
Davacı K. H. tarafından davalı Ayla Koçoğlu ve nüfus idaresi aleyhine açı

lan nüfus kaydı tashihi davasında: 
İstanbul, Fatih, Fener, Tahtaminare Mah. 28-29/2-98 hanede nüfusa kayıtlı 

Mehmet Hulusi ve Mükerrem'den olma 27/6/1942 doğumlu Ayla Koçoğlu'na yapı
lan ARAMALARA rağmen teolıgat yapılamamış ve gıyaomaa ı l / 6 / ldö5 tarih ve 19o4/411 
esas 1985/494 sayılı kararla Fatih l. Asliye Hukuk Hâkimliğinin 981/455 esas ve 981/ 
832 karar sayılı 16/10/1981 tarihli ve 19/10/1981 tarihinde kesinleşen kararı ile nüfus ı, 

ta 27/6/1942 olan doğum tarihinin 27/6/1945 olarak yapılmasına dair kaydın müs> 
tenidi olan ilamın sahte olduğu sabit olduğundan 27/6/1945 doğum tarihinin iptaline 
ve eski 27/6/1942 doğum tarihinin ipkasına karar verilmiş olup işbu kararın gazete ile 
ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinle
şeceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 8516 

Fatih 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1985/752 
K. No : 1985/533 

MÜTEFERRİK KARAR 
985/35 

Sarhoşluk suçundan sanık olup, Çorlu, Şebnem Mah. Nüfusuna kayıtlı, Beyoğ
lu Kasımpaşa, Bülent Demir Cad. Babadan otelinde mukim Süleyman ve Pembegül 
oğlu 1943 doğumlu Orhan Baysal hakkında verilen ceza kararnamesi sonunda; 

TCK. nun 571. maddesi gereğince 1500 lira hafif para cezasına karar verilmiş 
isede; kararın tebliği hususunda adreslerinden bunca aramalara rağmen bulunama
ması sebebiyle iş bu hüküm hülasasının tebliğ yerine geçerli olmak üzere Resmi 
Gazete'de neşri ile neşri havi gazetenin gönderilmesine ve ayrıca 1 hafta süre ile 
Mahkeme Divanhanesine talikine 13/6/1985 tarihinde karar verildi. 

8519 

• 
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No : 1985/70 
K. No: 1985/70 
Sanık: Fikri Kozan, Ferhat ile Mukime'den olma Samsun Merkez Kılıçdede 

Mah nüfusunda kayıtlı olup Derebahçe K. de oturur. 
26/10/1978 - 26/4/1984 tarihlerinde 1918 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sa

nık Fikri Kozan hakkında yapılan duruşma sonunda 7/2/1985 gün 1984/96 Esas 
1985/14 Karar sayı ile sanık Fikri Kozan'ı 7 sene 4 ay hapis 5.660.820 lira tazmi
ni ağır para cezası, 180.624.60 kuruş nisbi harcın diğer sanık İbrahim Yıldırım ile 
birlikte müteselsilen tahsiline 231.416.40 kuruş nisbi ücreti vekalet ile müdahil idare 
vekili için 10.000 Ura maktu ücreti vekaletin sanık İbrahim Yıldırım ile birlikte müte
selsilen tahsili ile müdahil Gümrük İdaresine verilmesine, .sanığın para cezasını öde
medeki aczi halinde üç sene hapsine para cezasının bu surette infazına, sanık Fikri 
Kozan'm gıyaben tevkifine, dair verilen gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen 
bulunamadığından sanık Fikri Kozan'a tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. maddeleri gereğince Resmî Gazetede 
ilanen tebliği ile aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 
15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. 

8526 

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ 

A K T İ F 
Altın Mevcudu (Uluslara, standartta) 

Serbest : Safi Kg. 114.789,460; 
Merhun: Safi Kg. —,-

Döviz Borçluları (Konvertibli 
Ufaklık Para 
Dahildeki Muhabirler : 

Resmi Bankalar 
Diğer Bankalar 

Krediler : 
Kamu Kurum!, ve tkt Dev. Teşekkül.:] 

A-Hazineye Kısa Vadeli Avans .. 
B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar: 

a) Kamu İktisadi Kuruluşları .. 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri 

C - Tahvil Özerine Avans (DYB) .. 
D - Ticari Senetler 
E - Altın ve Döviz Özerine Avans .. 
F - Mevduat Kargılıklarından özel 

Finansman (1789 S.K. Mad. 11 
ve 1823 S.K. Mad. 701 

-Ticari Senetler : 
a) Özel Sektör 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri 

Tahvil Özerine Avans 
Orta Vadeli Krediler : 
a) Sınai 
b) Tarımsal 
Diğer 

oop. (T.C Zirai 
Taran Satış Koop. Birlikleri 
a) Destekleme 
b) Üreticiyi Güçlendirme 

Türk Lirası TUrfc Lirası 

14 Haziran 1985 Vaziyeti 
P A S İ F 

426.165.858.306,68: 

16.425 040.420,451 

48.830751.461,761 

168.806.711.833,77 

6.835.003.489,-

8.346.521,57 
794607,76 

Türk Uresı 

426 165.858.306,68 • 
550.446.303.317,86' 

649.850.771,07 

9141129,33 

690.625.300 000,—| 

16.425.040.420,45: 

İİ.233.939.694.10İ 

42.000.000,—I 718 326280.114,55' 

48.830 751.461,76 
4.646.269.910,60 
9.745.158.580,— 

168.806.711833,77 
8.676.185.425.20 

6J35.003.489.—! 
*.!r i^."JLr„r- _n. 

240.705.077.211,33 

Tedavüldeki Banknotlar 

Düviz Alacaklıları (Konvertlbl) 

Mevduat : 

A-Resmi : 

a) Hazine, Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler 

b) Kamu İktisadi Kuruluşları .. 
c) İktisadi Devlet Teşekkülleri 
d) Diğer Kamu Kuruluşları 
e) Sair 

B - y i f l p ^ i y ; 

a) Resmi Bankalar 
b) Diğer Bankalar 
c) Yurt Dışındaki Bankalar . 
d) Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

S. K. Madde 40) 

C-Muhtelif : 

a) Bloke 

b) Diğer 

D - Uluslararası 

Türk Lirası Türk Lirası Türk lirası 

1 127 413 210 270.— 

195.963.068.382,57 

43.739.703.844,34 
910.471.427,11 

12.735.912.123,83 
12 758 292.180,82 
5.200.295.304,16 75.344.674.880,26 

2.467.391.772,96 
50-384920.991,10 

501925,76 

3.374.991382,42 

1.19S.8P3.939.irO,61 I.255.034.745.782,85 

2.589390.003,13 

33.330.312.112,74 35.919.702.115,87 35.919.702.115,87 

75.146371.814,65 1.441.443.0» .Wı 



Devlet Tahvilleri 
Diğer Resmi Tahviller 
Resmi Bankalar Tahvilleri ... 
Özel Bankalar Tahvilleri 

Gayı-tmenkuller ve Demirbaşlar 
Maya tâbi hesaplar ve Aktiflestirilen 
Alacaklar : 

Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacak
larımız (1211 S.K. Geçici M . 5) 
1211 S. K. 61. Maddesi gereğince) 
değerlendirme farkı 
2S74 Sayılı Tahkim Kanunu Uya-| 
nnca Aktiflestirilen Alacaklar .. 

Muhtelif : 
a) Altın : (Uluslara, standartta 

olmayan) Safi Kg. 3.606,914! 
b) DOviz : 

Hariçteki Muhabirler 
Diğer Döviz Hesaplan 

c) Dahildeki Özel bankalarla 
yapılan Röpor işlemleri .. 

d) Sair Hesaplar 

85O77.010.329O2 
643.336.172 896,76' 

59.804.100,' 

59.804.100,— 
10.480.06925303 

25.709.495,50 

818.182.366.151,—j 

2.417.082.533.195,44 

13.390.984.179.82j 

j 
728.413.183.225,98! 

995.948.383-750,63 
T O P L A M 

3.235.270 808.8*1,94 

1.737.752.551.156,43 
C.98S.14»J8<J«3,42 

Adi ve Fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kan. M . 5 9 ) . . . 
İlerde Vukuu Muhtemel Zarar 
Karadığı (70 S. K.H.K. Mad. 32). 
Değer Artı; Fonu (2791 ve 3094 
Sayılı Kanunlar) 

Provizyonlar 

Muhtelif : 
a) ödenecek Senet ve Havaleler! 
b) Muhtelif Karşılıklar (Akredi

tif ve İs İstikraz Karşılıkları) 
c) Muhtelif Mahiyette 

Depozitolar 
d) Döviz -. 

Hariçteki Muhabirler 
Diğer Döviz Hesaplan 

e) Sair Hesaplar 

124.781 849.13603 

11J77.092.190.03 
38.967.065,90 

25.000.000,— 

5.412.573.552,16 16.853.632.808,09 

5.719.837.896,67 

451.845.175,92 

435.776.174,23 

75.732.020.847,54 

3.723.316.127.537,— 

392838 887.342.10 4.192 774.657.076,79 

T O P L A M «.«MM4t.2M.SCM2 

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlan : 
I — Kısa vadeli kredilerde : 

1 — Genel olarak % 52.00 
2 — İhtisas kredileri : 

a) T. C. Ziraat Bankasınca kullandırılan tarım kredileri ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri % 28,00 
b) T.C. Ziraat Bankasınca kullandırılan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri % 46,50 
c) T. Halk Bankasınca küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandınlan mesleki 

krediler % 27,00 

II — Orta vadeli kredilerde (Teşvik Belgeli) -. 
1 — Genel olarak % 50,50 
2 — Yatırım kredileri % 33,00 
3 — Tarım kredileri % 28,00 

III 
ar 5Q (V) 

Tahvil ve altın üzerine avans işlemlerinde 7 0 

İhtiyat Akt** : 
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Aydın 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/642-518 
Davacı Dıs İsleri Bakanlığı vekili tarafından davalı Dilaver Uğur hakkında 

açılan alacak davasının yapılan duruşması sonunda : 
Davacının davasının kabulü ile 725 doların karşılığım teşkil eden 154.446,— 

liranın muacceliyet tarihi olan 16/3/1982 tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte 
davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 8-070,— Ura mahkeme masrafı ile davacı vekili 
için takdir edilen 15.445,— Ura ücreti vekâletin davahdan alınıp davacıya verilmesine 
dair işbu kararın ilânen tebliğine ve kararın ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
etmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 8316 

« 
Sivas 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1985/91 
Davacı Şefika Kayadibi tarafından davalı İsmail Kayadibi aleyhine mahkeme

mizde açılan nafakanın artırılması davasının yapılan açık yargılaması sırasında ve
rilen ara kararı gereğince : 

Tüm aramalara rağmen adresi meçhul olup bulunamayan davalı İsmail Kaya-
dibi'ye ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden duruşma günü bulunan 
19/8/1985 günü saat 9.00 da mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini bir veklUe 
temsil ettirmesi gelmediği takdirde H U M K . nun 509. 510. maddeleri gereğince işbu 
davetiye yerine geçerli olmak kaydıyla İlânen tebliğ olunur. 8308 

Eynesil Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/46 
Davacılar HalU ve Fahri Karadeniz vekili Av. Bilal Güdük tarafından dava

lılar Mustafa Işıl ve 8 arkadaşı aleyhine açılan men'i müdahale ve kal davasının ya
pılan duruşması sırasında -. 

Davalı Mustafa Işıl'ın adresi meçhul olduğundan kendisine bu sebeple dava di
lekçesi ve davetiyenin ilânen yapılmış olduğu, ancak davalı Mustafa Işıl'ın duruş
maya gelmediği ve bir vekil ile de kendisini temsil ettirmediğinden gıyap karan 
davetiyesi tebliğine karar verilmiştir. Bu kere duruşmanın bırakıldığa 10/12/1985 
günü saat 9.00'da Eynesil Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır olması gıyap karan ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 8313 

• 
Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/462 
Davacı Kadir Coşkunoğlu vekili tarafından davalı Dürdane Coşkunoğlu aleyhine 

Mahkememize açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan duruş
ması sırasında verilen ara karan gereğince : 

Davalı Dürdane Coşkunoğlu'nun tüm aramalara rağmen adresi tesblt edileme
miş olup adına yapılan ilânen davetiyeye de icabet etmeyerek 3/6/1985 tarihli du
ruşmaya gelmediğinden bu kez adına ilânen gıyap karan tebliğ edilmesine karar ve
rilmiş olmakla davalı Dürdane Coşkunoğlu'nun mahkememizin 1982/462 esas sayılı 
dosyasının 30/9/1985 tarihinde yapılacak duruşmasında bizzat hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın gıyabında yapıla
cağına dair işbu ilân gıyap karan yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

8315 
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Burhaniye Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1984/495 
K. No : 1984/497 
Alkollü olarak kamyon kullanmak suçundan Hâkimliğimizin 27/12/1984 günlü 

ilamı İle 6085 S.K. 31, 58/C, 2248, 647 S.K. 4/1, 2790. maddeleri gereğince 6.750 Lira 
hafif para cezasına hükümlü Sivas İli İmranlı Kazası Toptaş Köyüne kayıtlı, Yusuf 
oğlu, Hanım'dan olma 1954 doğumlu, Nurettin Arslan, hakkındaki gıyabi ilam adı 
geçene bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ olunamadığından 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince iş bu hüküm özetinin tebliğ yerine 
geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de neşrine ve ayrıca bir hafta süre ile mahkeme 
divanhanesine talikine, 12/6/1985 günü karar verildi. 8419 

• 
Ankara 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

1984/429 
Hırsızlık suçundan sanık Niğde'nin Koyunlu Köyünden Talip oğlu, Dürdane'den 

otona 1956 doğumlu Ramazan Yiğit'in T.C.K. nun 492/1, 522, 523/1, 525. maddelerine 
göre bir sene hapis ve bu kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına 
12/12/1984 gün, 429/896 sayı ile karar verilmiş ve bu karar sanığın adresi meçhul 
sayıldığından tebliğ edilemediği cihetle Resmi Gazete'de yapılacak İşbu ilândan 15 
gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu duyurulur. 8415 

1983/159 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralamağa sebebiyetten sanık Akdağme-

deni İlçesinin Konacı Köyü nüfusuna kayıtlı Şükrü oğlu Cevher'den olma 1963 do
ğumlu Mevlüt Çeliktaş'ın T.C.K. nun 459/2-son, 55/3, 647 sayılı Kanunun 4-6. mad
delerine göre 2.950 Lira ağır para cezasının teciline 5/6/1984 gün, 159/451 sayı ile 
karar verilmiş olup, işbu gıyabi karar sanığa tebliğ edilemediği cihetle ilân tari
hinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu duyurulur. 

8416 

1984/582 
Duralı Yaman'ı dolandırdığı iddiası ile sanık Yeşilyurt İlçesinin Hamidiye Ma

hallesi nüfusunda kayıtlı Mehmet Tevfik oğlu Gülsen'den olma 1952 doğumlu İrfan 
Alp'in T.C.K. nun 503/ilk, 522, 647 sayılı Kanunun 6. maddesine göre 4 ay 15 gün 
hapis, 6.750 Li ra ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve teciline 11/2/1985 gün 
ve 582/40 sayı ile karar verilmiş ve gıyabi olan işbu karar sanığın adresi meçhul 
sayıldığından tebliğ edilememiş bulunduğu cihetle, işbu İlânın yayımı tarihinden i t i 
baren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı • hususu duyurulur. 

8417 

1983/342 
Karşılıksız çek vermek sur etile İrfan Sağlam'ı dolandırdığı iddiasile sanık 

Balâ'nın Küçükbıyık Köyünden İzzet oğlu 1959 doğumlu Ercan Demirel'ln T.C.K. nun 
503/ilk, 522, 647 sayılı Kanunun 6. maddelerine göre dört ay onbeş gün hapis ve 
2.250 Lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına 5/12/1984 gün, 342/871 sayı ile 
karar verilmiş olup, gıyabi olan bu karar tebliğ edilemediğinden, Resmt Gazete'de 
Hânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış Sayılacağı Hususu 
duyurulur. 8418 
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Hatay Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/608 
K. No : 1985/208 
Karar Tarihi : 12/4/1985 
Sıkıyönetim emirlerine muhalefet ve cezaevi yönetimine karşı ayaklanmak suç

larından aşağıda açık isimleri yazılı sanıklar ve arkadaşları hakkında davanın ya
pılan yargılaması sonunda yukarıda tarih ve numarası yazılı kararla 1402 sayılı Ya
sanın 2301 sayılı Yasayla değişik 16/1., 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince 
neticeten 27.000,— TL. ağır para cezasına hükümlü olduklarına dair karar tebliğ 
olunamadığından, 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince aşağıda 
açık kimlikleri yazılı sanıklara ilânen tebliğine, ilânın tebliğ tarihinden 15 gün sonra 
ilânen tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

1 — Abdurrahman Gönen, Behzat oğlu 1960 doğumlu, Nizip İstiklal Man. Anlı 
Sokak No. 10 da oturur. 

2 — Mehmet Fatih Sönmez, Hasan oğlu 1961 doğumlu, Adana Sakarya Matı. 
347. Sokak No. 18 de oturur. 

3 — Orhan Yücel, İskenderun Askarbeyli Köyünde oturur, A l i oğlu Fatma'dan 
doğma 1962 doğumlu. 

4 — Halit Kandak, Bekir oğlu 1961 doğumlu, Adana Yurt Mahallesi 650. Solfc 
No. 10 da oturur. 

5 — Ferhat Yeşilova, Kemal oğlu 1960 doğumlu, Adana Yegilevler Malı. 927/2 
Sokakta oturur. 

6 — Yılmaz Okatan, İzzet oğlu 1960 doğumlu, Adana Alldede Man. 131. Sokak 
No. 10 da oturur. 

7 — Mehmet Şah Sürek, Mehmet A l i oğlu 1956 doğumlu Adana Ismetpaşa Mah. 
946/4 Sokak No. 47 de oturur. 

8 — Vedat Ertaş, A l i oğlu 1962 doğumlu, Adana Sekip Mahallesi 1128/4 
Sokakta oturur. 

9 — Ramazan Korkmaz, Abdo oğlu 1960 doğumlu, Adana Bozoklar Mahallesi 
Rehber Sokak No. 3 de oturur. 

10 — A l i Bitirgiç, Mustafa oğlu 1954 doğumlu, Adana Muradiye Mah. 7. Sok. 
No. 69 da oturur. 

11 — Adnan Bezegis, Sadık oğlu 1961 doğumlu, Adana Sinanpaşa Mah. 948. 
Sokakta ikamet eder . 

12 — Cevdet Uçar, Veli oğlu Zeriften doğma 1961 doğumlu, Adana Şeklppaşa 
Mah. Gülizar Sokak No. 63 de oturur. 8325 

« 
Antalya 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Serik İlçesi Eminceler Köyü 57 hanede nüfusa kayıtlı Antalya Bahçelievler 
Mah. Güzel Cad. Özbek Apt. No. 21 de oturur Hüseyin Şevket ve Rahlme'den 1936 da 
olma Murat Togay Kaçakçılık suçundan Mahkememizin 2/11/1983 tarih ve 1982/985 
esas 1983/816 karar sayılı İlamı ile 1918 sayılı Kanunun 25/3. T.C.K. nun 59/2. 647 
sayılı Kanunun 4/1. maddeleri gereğince neticeten 15.000 TL. ağır para cezası ile 
cezalandırılmasına ve kaçak malların zoralımına karar verilmiş olup, verilen hüküm 
sanığın gıyabında olup, bunca aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun ilgili maddeleri ile Resmi Gazete'de ilân edilerek ilân tarihinden 
sonra 15 gün içerisinde Mahkememize herhangi bir itiraz ve müracaatta bulunul
madığı taktirde Hamın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 8321 
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Tatvan Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1984/88 
K. No : 1985/17 
Suç : Hırsızlık 
Sanık : Cevdet D e l i : Mehmet A l i oğlu, 1970 D. lu, Siirt İli Tuzkuyusu Köyü 

nüfusuna kayıtlı olup Tatvan Tuğ Mahallesinde oturur, su anda ikamet adresi meçhul. 
20/9/1984 tarihinde hırsızılk suçundan dolayı Mahkememizin 13/2/1985 gün ve 

yukarıda numarası yazılı karan ile sanığın TCK. 64/1 maddesi delaletiyle 493/1, 
522, 2253 sayılı Yasanın 12/2, 647 Sa.: 4. maddesi gereğince sanığın neticeden 54.000 
lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ancak bunca aramalara 
rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun ,28, 29, 
30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün ilânen tebliğine, ilânın Resmi Gazete Ue yapıl
masına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına ve İlânın bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 8430 

• 
Sarıoğlan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1978/11 
K . No : 1983/12 
Sanık: Tayyar Bostan. Ömer ve Şerife'den olma 1931 D. lu, îıanoğlan ilçesi 

Alamettin Köyü nüfusunda kayıtlı aynı yerde mukim. 
Mahkememizin 18/2/1983 tarihli kararı ile, yukarda açık kimliği yazılı sanığın 

3/1/1978 tarihinde işlediği kavgada korkutmak maksadı ile sallh teşhiri suçundan 
dolayı T.C.K. nun 466/1 inci cümlesi uyarınca sanığın t ak diren 3.000,— Türk lirası 
ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir, sanığın daha evvelki dinlen
diği yurt dışı adresine karann tebliği cihetine gidilmiş ancak sanığın ikametgâh ad
resini terk ettiğinden karar kendisine tebliğ edilememiştir, samk bugüne kadar ya
pılan aramalara rağmen bulunamadığından vs adreside tesbit edilemediğinden yu
karda özeti bulunan karar Tebligat Yasasının 28 ve 29. maddeleri uyarınca ilânen 
duyurulur, aynı Yasanın 31. maddesi uyarınca ilân tarihinden 15 gün sonra karar sa
nığa tebliğ edilmiş sayılacaktır. 8414 

• 
Uzunköprü Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1984/40 
K. No : 1984/304 

HÜKÜM ÖZETİ 
Dolandırıcılık suçundan Mehmet A l i ve ZUrUye'den olma, 1957 D. lu Keşan, 

İspat Camii Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup istanbul, Eminönü Çardak Caddesi No : 
49 Y. iskelesinde çalıştığı, Şehremeni, Melekhatun Mahallesi, Çınğrak Sokak Sezgen 
Apt. 1/4 te mukim sanık Hüseyin Kemal Köseler hakkında Mahkememizde verilen 
gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup samk Hüseyin Kemal Köseler'e 
tebliğ edilememiştir. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Sanığın eylemine uyan TCK. nun 503/ilk. 2790' sy. TCK. 522/1. ve TCK. 40. 

maddeleri gereğince 4 ay 15 gün hapis ve 6.750, l ira ağır para cezası ile cezalan
dırılmasına, 

Dair, verilen gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edileme
miş olduğundan gıyabi hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31. maddele
rine göre ilânen tebliği ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yanılmış sa
yılacağı ilânen tebliğ olunur. 8431 
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Kocaeli 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

£. No : 1983/539 
K. No : 1985/101 
Davacı M i l l i Savunma Bakanlığı tarafından davalılar Düzce Fevzi Çakmak 

Mahallesi Kumru Sokak No. 2 de ikamet eden Meryem Aslan, Mehmet Aslan, Nevin 
Arslan, Fikret Aslan alehlerine açılmış olan 17 nci maddeye göre tescil davasının ya
pılan duruşması sonunda; 

SONUÇ : Açıklama ve anlatış gereğince kesinleşen istimlak mualeleside na
zara alınarak Kocaeli İzmit Belen Köyü Mezarlık Üstü Mevkii Sahife 7108, Pafta, 
20. J. 4. c. Ada 511 ve parsel 10, miktarı 335 M2. ve malikleri 1/2 hissesi itibari ile 
Mehmet oğlu Sabri Aslan ve İsmail Kızı Sabiha Aslan ve yine aynı köy aynı mev
kiinde aynı pafta aynı ada ve parsel 11. miktarı 433. m2. ve malikleri 1/2 hisse iti
bari ile Mehmet oğlu Sabri Aslan ve İsmail Kızı Sabiha Aslan olan gayrimenkul-
lerden belirtildiği üzere kesinleşen istimlak gereğince 10. parselin 73 m2. İlk ve 11. 
parselde 64. m2. lik kısmın m hazine adına tesciline, ücretlerin yapanlar üzerinde 
bırakılmasına, harç alınmasına lüzum olmadığına, kanun yolları açık olarak 
89/4/1985 günü davacı vekili hazır davalıların yokluğunda karar verilmiş olup, ilâ
nın yaym tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ve bu tarihten iti
baren yasa yollarına baş vurma süresinin başlıyacağı ilânen tebliğ olunur. 

8319 

Davacı Nurettin Biricik tarafından davalı İzmit Kadıköy Mahallesi 3. Mev
tana Sokak No. 19 da ikamet eden ve babası Rasim özer yanında oturan Melahat 
Biriciğin mahkememizde yapılmakta olan boşanma davasının duruşmasında: 

Davalı adına çıkanlan davetiyeye rağmen gelmemiş ve zabıta ile yapılan 
tahkikattada bulunamamış ve bu nedenle bizarur Resmî Gazete ile davetiye ilânına 
karar verilmiş ve bir evvelki ilân Tneşruhatsız olması nedeni ile yeniden meşruhatlı 
davetiye tebliğine karar verilmiş olup, H.U.M.K. nunun 213 ncü maddesi gereğince 
duruşmaya gelmediğiniz takdirde gıyabınızda duruşmaya devam edileceği ve karar 
verileceği davetiye 26/9/1985 günü saat 10.00'da ilânı yerine geçmek üzere tebliğ 
olunur. 8320 

Antalya 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1984/180 
K. N o : 1985/515 
Davacı Hakkı Ekelik vekili Av . Bahattin Izgi tarafından davalılar Halil Zeybek 

ve arkadaşlan aleyhine açılan izalei şüyuu davasının yapılmakta olan açık duruşma-
lan sonunda : 

Antayla Kışla Mahallesi 1286 ada, 1 parselde hissedar olan davalılar A l i Ünal, 
Havva öztürk, Şerife Sanküçük, El i f Kirişçi, Burhanettüı Şeref Akyılmaz, Mehmet 
Gökçe, Durdane Taştekin, Mehmet Tatlı, Bekir înce, Semih Lütfi Simay, Hatice 
Kılınç, Ayşe Muti ve Mehmet Emin Paşalann adresleri bulunamadığından Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat icrasına mahkemece karar verilmiş olup, karar gereğince 
Antalya Mahkeme Satış Memurluğunca açık artırma yolu ile gayri menkulün satışı 
bilirkişi raporunda belirtildiği gibi, üzerindeki ağaçlarla birlikte değeri olan 10.390.500 
T L . bedelle yapılacağından, mahkememizden verilen 9/5/1985 gün ve 1984/180 Esas, 
1985/515 karar sayılı ilâmın Resmi Gazete ile ilân edilmesine mütedair işbu karamı 
yukarıda isimleri yazılı ve adresleri billnmiyen davalılar tarafından kanuni süre için
de temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 8310 
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Balıkesir 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

E. No : 1983/554 
K . No : 1985/161 
Davacı S. S, K. Genel Müdürlüğü vekili Av. N . Yalçın Sümer tarafından davalı, 

Edremit iskele Mahallesi 30 Evler Altınoluk'ta İken halen adresi meçhul bulunan 
Ziya Ekizer aleyhine açılan tazminat davasının yargılamalında: 

310.987,17 Ura alacağın davanın açıldığı 29/9/1983 tarihinden 3092 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği 19/12/1984 tarihine kadar % 5. ondan sonrası için hesap 
edilecek % 30 yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ay
rıca, dava tarihine kadar hesaplanan ve bu dava ile istenmiş bulunan 23.325,83 lira
nın da davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalıdan 10.029,39 4ira ha rç tah
siline davacı tarafından yapılan 13.400 lira muhakeme masrafının vei'idavacı vekili 
için takdir olunan 31.720 lira vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya veril
mesine, temyizi kabil olmak üzere karar verildiği, davalının halen adresi meçhul 
bulunduğundan, karar özetinin davalıya ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince hükmün özetinin karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 8317 

—. • 

İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davalı : Mustafa Akıncı, Fener Caddesi 52 Sokak No. 100 İskenderun'da mu
kim iken, halen adresi meçhul. 

Dosya N o : 1983/645 
Davacı Töbank Genel Müdürlüğü Vekili Av. Ahmet Akkülah tarafından, da

valı Mustafa Akıncı aleyhine açılan alacak davası nedeniyle, davalıya yapılan teb
ligat bilâ tebliğ bilâ tebliğ iade edildiğinden tebligatın ilânen yapılmasına karar ve
rilmiş ve 10 Şubat 1985 tarih ve 18662 sayılı Resmî Gazete'de ilânen tebligat yapıl
mış olup, bu kerre adı geçen davalıya Resmi Gazete'de ilânen muameleli davetiye 
tebliğine karar verilmiştir. 

10/9/1985 günü saat 9.00'a bırakılan duruşmada hazır bulunmanız veya ken
dinizi bir vekil marifetiyle temsil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 
509. ve 510. ncu maddelerine tevfikan duruşmanın gıyabınızda «yapılacağı ve gıyabı
nızda karar verileceği Muameleli Davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 8318 •- _ 

Çal Tapulama Hâkimliğinden : 

E. No ; 1977/229 
K . No : 1982/236 
Davacı Hazine Temsilcisi Çal Malmüdürlüğü tarafından davalılar Çal İlçesi 

Belevi Köyünden Mustafa kızı Huriye Bozkaya ve arkadaşları aleyhine Mahkeme* 
mizde açılan Çal İlçesi Belevi Köyü 1 Nolu parsele itiraz davasının mahkememizde 
yapılan açık yargılaması sonunda verilen 6/12/1982 tarihli 1977/229 esas 1982/236 sa
yılı mahkeme kararı davacı temsilcisi tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 7. Hukuk 
Dairesinin 13/12/1984 tarihli 1984/680 esas 14750 karar sayılı ilâmı ile hükmün bozul
masına karar verilmiş yukarıda tarih ve sayısı yazılı Yargıtay îlâmı davalı Belevi 
Köyünden Veli kızı Döne Kaçar ın adresi meçhul olduğundan tebliğ edilememiş, Yar
gıtay ilâmının adı geçene ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, işbu ilânın yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içinde adı geçen Döne Kaçar tarafından anılan Yargıtay 
ilâmı Tashihi Karar edilmediği takdirde Yargıtay ilâmının kesinleşeceği tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 8522 
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Hozat Asliye Ceza Mahkemesinden: 

1630 sayılı dernekler kanununa muhalefet suçundan sanıklar, Mehmet ve Sa-
kine'den olma 1944 doğumlu, Tunceli ili Hozat ilçesi Uzundal Köyü nüfusuna ka
yıtlı bulunan Baki Doğan ile Müslüm ve Huri'den olma 1960 doğumlu, Tunceli ili 
Hozat ilçesi Fikripaşa mahalesi nüfusuna kayıtlı Medet Menteşe hakkında mahke
memizce 13/9/1984 tarihinde 1981/20 Esas, 1984/68 karar sayılı hükmü ile 1630 sa
yılı Kanunun 40/3. maddesi delaletiyle ve aynı Kanunun 70. maddesi gereğince ikişer 
ay süre ile hapis cezası verildiği, sanıkların gıyabında verilen iş bu hükmün bü
tün aramalara rağmen sanıkların huinnmn.mn.qi nedeniyle tebliğ edilemediği ve 
adreslerinin meçhul kaldığı anlaşıldığından iş bu hükmün 7201 sayık tebligat ya
sasının 28, 29. madeleri dairesinde Resmi Gazete ile Manen tebliğine, 

hânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılaca
ğı ilânen tebliğ olunur. 8422 

• 
Yalova Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/96 
K. No : 1982/342 
Sanık: Hasan Bedir, Ali oğlu 1966 doğumlu Niyeri'den olma Kayseri Mr. Gesi-

Ağırnas Köyü H. 171de nüfusa kayıtlı Yalova Kocal Sok. Karamürsel Cad.. No. 8 de 
oturur okur yazar sabıkasız bekar. 

Suç : Geceleyin bina dahilinden hırsızlık. 
Suç Tarihi : 31/3/1981 
Yukarıda suç vasfı ve açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 

26/10/1982 tarih ve 1982/342 sayılı kararı ile 8,000 Lira ağır para cezası ile mah
kumiyetine ve 305 Lira yargılama giderinin diğer sanıklarla birlikte Hasan Bedirden 
müteselsilen tahsili ile hazineye gelir yazılmasına karar verilmiş olup sanığın göste
rilen adreslerinden bütün aramalara rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ: 
edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devam maddeleri ge
reğince sanık hakkındaki hükmün Resmi Gazete'de ilân yolu ile tebliğine ve ilân 
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliiğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

8433 

E. No: 1984/103 
K. No : 1984/369 
Sanık : Halil İbrahim Dereli, Halil İbrahim oğlu 1937 doğumlu Sultan'dan olma 

evli 2 çocuklu okur yazar işçi sabıkasız Türk islam ehliyetli şoför Muğla Yeşilyurt 
ilçesi Çiftlik Köyünden. 

Suç : Taksirle yaralama. 
Suç Tarihi : 24/4/1984 
Yukarıda suç vasfı yazılı ve açık kimliği yazılı samk hakkında mahkememizin 

15/11/1984 tarih ve 1984/103 esas 1984/369 karar sayılı hükmü ile 37.275 Ura ağır 
para cezası ile mahkumiyetine ve 15 gün ehliyetinin geçici olarak geri alınmasına 
ve 1470 Lira mahkeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, sanığın 
gösterilen adreslerinden bütün aramalara rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine 
tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devam mad
deleri gereğince samk hakkındaki hükmün kendisine Resmi Gazete'de Han yolu ile 
tebliğine, ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilânen tebliğ olunur. 8434 
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Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinden -. 

E. No : 1962/54 
K. N o : 1982/868 
Davacı: K. H. 
Sanık* : Tekirdağ i l i gündoğdu mahallesi Hane 100 Cilt 007/02 Sahife 44 de 

nüfusa kayıtlı halen Tekirdağ Orta Cami mahallesi Mumhane caddesi No:25/2'de 
mukim Ticaretle uğraşır Sabıkasız Emin ve Sı dik a oğlu 1935 D. lu Yusuf Göçmen 

Suç : Dolandırıcılık 
Suç Tar ihi : 24/11/1981 
Kanun Maddesi: CK. 503/ilk, 2248 SK. ile CK. 522, 647 SK. 4/1 
Verilen Ceza: Dört ay on beş gün hapsine paraya çevrilip 3750 lira da ekle

nerek 17250 l i ra ağır para 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın gıyabında verilen karar adı geçen bu

lunamadığından kendisine tebligat yapılamamış ve karar ın ilânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla hüküm özetinin 7201 sayılı tebligat Kanunun ilgili maddesi gere
ğince ilân edildikten sonra ilân edilen Resmi Gazete nüshasının mahkememize gön
derilmesinin temini rica- olunur, 

8420 • 
Ünye Tapulama Hâkimliğinden : 

1982/26 
Davacı Orman İdaresi ve davalılar Mustafa Ocaktan ile arkadaşları arasında 

yapılan açık yargılaması sonunda : 
Ünye İlçesi Uğurlu Köyü Kartlı mevkiindeki 963 parsel numaralı 3240 M2 yüz

ölçümlü taşınmazın tesbitinin iptaline ve taşınmazın Orman olarak Tapulama dışı 
bırakılmasına dair Ünye Tapulama Mahkemesinin 11/2/1985 tarih 1982/26 Esas, 
1985/4 Karar sayılı karan bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemeyen Mustafa 
oğlu A l i Ocaktan'a karar ilânen tebliğ olunur. 8432/1 

1982/25 
Davacı Orman idaresi ve davalılar Mustafa Ocaktan ile arkadaştan arasında 

yapılan Tapulama tesbitine itiraz konulu davanın yapılan açık yargılaması sonunda : 
Ünye İlçesi Uğurlu Köyü Kartlı mevkiindeki 962 parsel numaralı 9240 M* yüz

ölçümlü taşınmazın tesbitinin iptaline ve orman olarak bırakılmasına dair Ünye Ta
pulama Mahkemesinin 11/2/1985 tarih 1982/25 Esas ve 1985/3 Karar sayılı karan 
bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemeyen Mustafa oğlu A l i Ocaktan'a karar 
ilânen tebliğ olunur. 8432/2 

. • 
Kulp Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/90 
K . No : 1984/42 
Adiyen tehdit suçundan sanık Kulp İlçesi Akbulak Köyü nüfusunda kayıtlı 

Aziz oğlu 1/2/1961 doğ. Zübeyde'den olma Vechi Akar'a Mahkememizin 27/12/1984 
tarih ve 1983/90 esas, 1984/42 sayılı karariyle T.C.K. nun 191/2, 647 S.K. nun 6. mad
deleri gereğince 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış olduğu sanığın bütün arama
lara rağmen adresi tesbit edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince 
Resmi Gazete ile ilânen tebligat icrasına, üâmn yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, masrafın sanıktan alınacağı ilân olunur. 

8328 
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Salihli Sulh Hukuk Mahkemesi izaleişuyu Satış Memurluğundan: 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI — TEBLİĞİ — 
1985/23 
Hissedarları Ürnmü Şenkal, AH Rifat Şenkal, Şimşek Şenkal, Mustafa Namık 

Şenkal, Hatice Güner, Nurayet Yıldırım, Hayriye Yenilmez, Döndü Şen, Şehriban 
Güner, Sevim Fenikkin (Güner), Fatma Namlı arasında hisseli olup, taksimi müm
kün olmadığından Mahkemece satılarak şuyuunun izalesine karar verilen : 

Salihli Karaoğlanh Köyü Körkuyu mevkiinde kâin tapunun 103 sayfa 107 
parsel No. da kayıttı içinde tuğla ve betondan yapılmış 2 oda bir salonu bulunan 
diğer kısmı tamamen çekirdeksiz üzüm bağı olan taşınmam mal ev ve bağın tamamı 
(6.000.000,—) lira muhammen kıymet üzerinden izaleişuyu suretiyle satışa çıkarıl
mıştır. 

1 nci açık artırma 5/8/1985 Pazartesi günü saat 11.30-12.00 arası 
2 nci açık artırma 15/8/1985 Perşembe günü aynı saatlerde ve aynı satış 

mahalli olan Salihli Hukuk Mahkemeleri yazı işleri Müdürlüğü odasında açık ola
rak yapılacaktır. 

İşbu satış ilâm, hissedarlarından adres] meçhul bulunan, Salihli Karaoğlanh 
köyü halkından Hasan Oğlu (Şimşek Şenkal)'a tebligat yasası hükümleri uyarınca 
ilânen tebliğ olunur. 8302 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI — TEBLİĞİ — 
1985/21 
Hissedarları Ommfl Şenkal, A l i Rifat Şenkal, Şimşek Şenkal ve Mustafa Na

mık Şenkal arasında hisseli olup, taksimi mümkün olmadığından satılarak şuyuunun 
izalesine karar verilen: 

Salihli Karaoğlanh Köyü Alaşehir Çayı mevkiinde kâin tapunun 74 sayfa 76 
parsel No. da kayıtlı (14.558) W. miktarındaki taşınmaz mal tarlanın tamamı 
(6.000.000,—) lira muhammen kıymet Üzerinden izaleişuyu suretiyle ve açık artırma 
ile satılacaktır. 

1. açık artırması 5/8/1985 Pazartesi günü saat 10.10 ilal0.40 ta 
2. açık artırması 15/8/1985 Perşembe günü aym saatlerde ve aynı satış ma

halli olan Salihli Hukuk Mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü odasında açık olarak 
yapılacaktır. 

işbu satış ilanı, hissedarlarından adresi meçhul bulunan, Salihli Karaoğlanh 
köyü halkıdan Hasan oğlu Şimşek Şenkal'a tebligat yasası hükümleri uyarınca ilâ
nen tebliğ olunur. 8303 

GAYRİMENKUL SATİŞ İLANI — TEBLİĞİ — 
1985/20 
Hissedarları ümmfl Şenkal, A l i Rifat Şenkal, Şimşek Şenkal ve M . Namık 

Şenkal arasında hisseli olup, taksimi mümkün olmadığından satılarak şuyuunun 
izalesine karar verilen : 

Salihli Karaoğlanh Köyü Körkuyu mevkiinde kâin tapunun 371 sayfa 374 par
sel No. da kayıtlı (9800) M 5 , miktarındaki taşınmaz mal tarlanın tamamı 5.000.000,— 
TL. muhammen kıymet Üzerinden lzalei suyu suretiyle ve açık artırma İle satüacaktır. 

1. Açık artırması 5/8/1985 Pazartesi saat 9.30 i la 10.00 arası 
2. Açık artırması 15/8/1985 Perşembe aym aym saatlerde ve aynı satış mahalli 

olan Salihli Hukuk Mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü odasında açık olarak yapı
lacaktır. 

İşbu satış Ham, hissedarlardan adresi meçhul bulunan Şimşek Şenkal'a tebli
gat yasası hükümleri uyarınca İlânen tebliğ olunur. 8304 
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Adana 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1983/1075 
K. No : 1985/206 
Yaralamalı Trafik Kazası suçundan sanık Cengiz Dağ hakkında Mahkeme

mizin 22/4/1985 günü ve Esas 1983/1075 Karar 1985/206 sayılı ilamiyle TCK. 459/2 
55/3. 647/4 maddeleri uyarınca 3000 TL. 1 ay hapis'ten mütevellit 9.000 TL. kl cem'an 
12.000 TL. Cezasiyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanı
ğın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dâiresinde adresinde 
adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29. 30 ve 31 
nci maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilanen tebliğine.' 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayihnasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

Hanen tebliğ olunur. 8507 

Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E\ No : 1984/291 
K. No : 1985/217 
Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Ali Bulut aley

hine açılan Tazminat davasının yapılan açık muhakemesi sonunda: 
Mahkememizden verilen 17/4/1985 tarih ve aynı sayılı ilamı ile davanın red

dine karar verilmiş olup davalı Ali Bulut'a işbu karar tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 8499 

Keşan Sulh Hukuk Hâkimliğinden .-

1984/631 
Davacı Meliha Bakacak tarafından davalılar Keşan'ın Çobançeşme Köyünden 

Saliha Berber Vs. aleyhine ikame olunan taksim davasının yapılan açık duruşma
sında: 

Davalılardan Saliha Berber'in adresi meçhul kaldığından kendisine duruşma 
gününün ilânen tebliğine karar verildiğinden, karar gereğince duruşma günü olan 
20/8/1985 günü saat 9.00'a talik edildiğinin adı geçene meşruatlı davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8493 • 

Adana 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden-. 

E. No : 1979/422 
K. No : 1985/203 
Seçim Kanununa Muh. suçundan sanık Halil ve Ismet'den olma 1960 doğumlu 

Salih Tosun hakkında Mahkememizin 22/3/1985 günü ve 1979/422 Esas 1985/203 Ka
rar sayılı ilamıyla 298 Sk. 2234 Sk. la değişik 14 - 62, 2790 Sk. TCK. 55/3. maddeleri 
uyarınca 5000,— lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm 
verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar 
dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından 
yasanın 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilanen teb
liğine. 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

ilanen tebliğ olunur. 8509 
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Yeşilhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

Yeşilhisar Askerlik Şubesince uzun zamandan beri yoklama kaçağı olarak 
aranan ve elegeçirilemeyen, aşağıda açık kimlikleri yazılı olan yükümlüler hakkında 
gaiplik kararı verilmesi için evrakları C. Savcılığına gönderilmekle, haklarında gaip
lik kararı verilmesi için davaları açılmış olup yapılan açık yargılamalar anında ve
rilen ara kararı gereğince; 

1 — Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Musahacıh Köyünden, İbrahim oğlu Mercan' 
dan olma 1929 doğumlu Aslan Yasak, 

2 — Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Çadırkaya Köyünden, Hamit oğlu Hatice'den 
olma 1947 doğumlu Mehmet Güçer, 

3 — Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Musahacıh Köyünden, Rüstem oğlu Elife'den 
olma 1929 doğumlu İsmail Yarla, 

4 — Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Musahacıh Köyünden, İsmail oğlu Fatma'dan 
olma 1933 doğumlu Şakir Yariçi, 

5 — Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Musahacıh Köyünden, İbrahim oğlu Mercan' 
dan olma 1933 doğumlu Hasan Yasak, 

6 — Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Çadırkaya Köyünden, Molla Halil oğlu Cen-
net'ten olma 1934 doğumlu Mustafa Karacan, 

7 — Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Musahacıh Köyünden, Rüstem oğlu Elife'den 
olma 1933 doğumlu Kazım Yarla'mn, 

Tüm aramalara rağmen kendileri, adresleri ve yakın akrabaları tespit edile
memiştir. Bu kişiler hakkında Medeni Kanunun 31, 32/2 ve 34'üncü maddeleri gere
ğince gaiplik kararı verileceğinden, bu ilânın yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl 
içerisinde yukarıda kimlikleri yazılı olan yükümlüler/davalılar yada akrabaları veya 
bu kişileri tanıyan ve bilenler doğrudan doğruya mahkememize bizzat yada açık 
adresleri bulunan bir dilekçe ile veya bulundukları yer C. Savcılıkları vasıtasıyla 
açık adreslerini bildirecek şekilde mahkememize durumlarım bildirmeleri gerekmek
tedir1. Aksi halde ilân tarihinden itibaren bir yıllık süre dolduğunda Medeni Kanunun 
ilgili maddeleri gereğince haklarında Gaiplik Karan verilecektir. 

llânen ilgililere tebliğ olunur. 8330 • 
Tatvan Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1984/67 
K. No : 1984/141 
Suç : Sahte evrak düzenlemek, hüviyet cüzdanında tahrifat yapmak. 
Suç Tarihi : 13/4/1982 
Sanık : Zafer Çokbakar : Alaaddin oğlu, Metlye'den olma 1958 D. lu Van 111 

Selimbey Mahallesi nüfusuna kayıtlı 46 Kooperatif Evleri 1 no. da mukim. Şu anda 
adresi meçhul. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı Mahke
memizin 12/12/1984 gün ve yukarıda numarası yazılı karan ile : 

1 — Sahte evrak düzenlemek suçundan TCK. nun 345/1 maddesi uyannca bir 
yıl hapis cezası, 

2 — Nüfus cüzdanında tahrifat yapmaktan TCK. nun 350/1, 647 Sa : 4/1, TCK. 
nun 36. maddesi gereğince 3.000,— lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar ve-
rtlmiş ancak bunca aramalara rağmen gıyabi karar sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hükmün ilftnen 
tebliğine, ilânın Resmi Gazete ile yapılmasına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
kesinleşmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 8429 
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Lapseki Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1982/59 
K No : 1984/273 
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık olup, mahkememizin 25/12/1984 

tarihli 1982/59 esas 1984/273 karar sayılı ilâmı ile 6831 sayın Orman Kanunun 81/3 
cümlesi gereğince 2248 sayılı Kanunla değişik 5435 sayılı Yasanın 2. maddeside 
gözönünde bulundurularak 7 gün hapis ve 106.050 TL. ağır para cezası ile cezalan
dırılmasına, 647 sayılı Kanunun 4/2. maddesi gereğince 700 TL. ağır para cezasına 
çevrilmesine, T.C.K. nun 72. maddesi gereğince toplanarak 106.750 TL. ağır para 
cezası ile mahkumiyetine, 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince teciline, Lapseki 
Taştepe Köyü nüfusunda kayıtlı Ahmet oğlu, 1936 doğumlu, Mehmet Taşkın bütün 
aramalara rağmen bulunamadığından hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün içe
risinde mahkemeye müıacaat etmesine, etmediğinde temyiz, haklarından vazgeçmiş 
sayılacağına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8326 

E . No : 1984/261 
K. No : 1984/247 
Alkollü vasıta kullanmak suçundan sanık Biga Karabiga nüfusunda kayıtlı 

Yaşar ve Ayten'den olma, 1958 doğumlu, Kemal Acar hakkında yapılan yargılama 
sonunda; 

Sanığın eylemine uyan, 6085 sayılı Yasanın 31. maddesi delaletiyle 58/C mad
desi ve 647/4. maddesi uyarınca neticeten 6.750 TL. hafif para cezası ile mahku
miyetine, sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından hükmün ilân tarihinden 
itibaren 15 gün içersinde mahkemeye müracaat ' etmesine, etmediğinde temyiz hakla
rından vazgeçmiş sayılacağına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 8327 

m 

Göksün Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

1984/40 
Orman işletme Müdürlüğü tarafından davalılar Mahmut Durular vs. aleyhine 

açtığı alacak davasımn yapılan yargılama sırasında, davalılardan Mahmut Durular'ın 
adresinin meçhul olduğu yapılan tahkikattan anlaşılmakla V L Resmi Gazete ile ilânına 
karar verilmiş olmakla; 

Davalı Mahmut Durular'ın 13/9/1985 günü saat 10.15 de Göksün Adliyesinde 
hazır olması (delilleri ile birlikte) veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi için 
meşruâtlı davetiye yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8412 

Karamürsel Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/144 
K. No : 1984/310 
5/9/1982 tarihinde emirlere uymamak suçundan sanık A l i ismet ve Kamuran 

oğlu, 1955 doğumlu, Abdullah Bayraksan'ın sabit görülen eyleminden ötürü T.C.K. 
nun 526/1, T.C.K. nun 59/2, 647 S.K. 4, T.C.K. nun 72. maddesi gereğince 4.583 U r a 
hafif para cezasıyla tecziyesine, ilişkin 8/10/1984 tarihli kararımız uzun aramalara 
rağmen sanığa tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip madde
leri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş 
sayılacağı hususu tebliğ olunur. 8329 
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Erdemli Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1981/110 
K . No : 1982/284 
Anahtar uydurmak suretiyle geceleyin hırsızlık suçundan sanık Diyarbakır i l i 

Lice ilçesi Kutlu Köyü H . 024, C. 032, S. 055 de nüfusa kayıtlı Hüsnü oğlu, Mevlü-
de'den olma, 1956 doğumlu, Abdulhalim Şanlı hakkında Mahkememizde yapılan du
ruşması sonunda : 

T.C.K. nurP493/2, 4/2, 522, 59, 525, 40. maddeleri gereğince netlceten 10 sene hapis 
ve cezası müddetince genel gözetim altında bulundurulması cezası ile mahkumiyetine 
dair gıyabında verilen hüküm sanığa aramalara rağmen bulunup kendisine kararın 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca 
Hanen tebliğine karar verilmiş olup, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hüküm 
kesinleşeceği, ilân bedeli ile mahkeme masrafının sanıktan tahsil edileceği ilânen 
tebliğ olunur. 8323 

E. No : 1981/204 
K. No : 1983/21 
Alenen hayasızca vazi hareketler sırasında cinsi münaseııette bulunmak su

çundan sanık Bingöl 111 Solhan ilçesi Halimepınan Mahallesi 58 hane, 002/01 cilt, 
92 sahifede nüfusa kayıtlı Ramazan kızı, Gülizar'dan olma, 1/11/1968 doğumlu Sevil 
Gezici hakkında mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda : 

T.C.K. nun 419/2, 2248 S.K. 23. mad. T.C.K. nun 59, 72, 40. ve 647 S.K. 4. mad
deler5 gereğince neticeten 15.833 TL. ağır para cezası ile mahkumiyetine dair gıya
bında verilen hüküm sanığa aramalara rağmen bulunup kendisine kararın tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca 
ilânen tebliğine karar verilmiş olup, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra hüküm 
kesinleşeceği, ilân bedeli ile mahkeme masrafının sanıktan tahsil edileceği ilânen 
tebliğ olunur. 8324 

• 
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından .-

E. N o : 1985/45 
K. No : 1985/65 
Bir suçu gizlemek amacı ile adam öldürmekten dolayı hakkında mahkeme

mize kamu davası açılan Mehmet A l i Elmek hakkında yapılan yargılaması sonunda: 

Mahkememizdeki iş bu davada ölen Gazi Karabaş'ın babası olup, kanuni mi
rasçı durumunda bulunan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Kamil ve Fatma 
oğlu, 3/3/1937 D. lu, Tekirdağ i l i Şarköy tlçes' Mursallı Köyü 027 hanede nüfusa 
kayıtlı Hüseyin Karabaş'a sanık Mehmet A l i Elmek hakkında verilen ve sanığın 
3/5/1985 günü yapılan yargılaması sonunda 1985/45 Esas 1985/65 sayılı kararla ölen 
Gazi Karabaş'ı öldürmesinden dolayı TCK. 450/9 Mad. uyarınca sanığın idam ce
zası ile cezalandırılmasına ilişkin hükmün kanuni mirasçı durumunda bulunup 
yukarıda açık kimliği yazık ölenin babası Hüseyin Karabaş'a 7201 sayılı tebligat 
yasası uyarınca ilânen tebliğine karar verildiğinden; 

Hükmün Resmî Gazete'de yayınlanması ile ve yaym tarihinden itibaren 15 
gün sonra kanuni mirasçı durumunda bulunan Hüseyin Karabaş'a hükmün tebliğ 
edilmiş sayılacağına ve dosyanın kendiliğinden Yargıtay incelemesine tabi olması 
nedeni ile dosyanın Yargıtay incelemesine gönderileceği ve müdahile tebliğ edilmiş 
sayılacağı 7201 sayılı tebligat yasası uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

8421 
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Çarşamba 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

Esas No : 1984/544 
Davacı Mustafa Kocaoğlu vekili Av. Turhan Yaprakdal tarafından Halil İb

rahim Kocaoğlu, Hüseyin Kocaoğlu, Hava Kıvrak, Hatice Çevik, Bekir Kocaoğlu 
Mehmet Kocaoğlu, Satı Kocaoğlu ve tapu sicil muhafızlığı aleyhine açılan tapu
da soyadı tashihi davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında ve
rilen ara kararı uyarınca: 

İstanbul Bahçelievler Baycüar Caddesi Cumhuriyet Mahallesi Kızjlelma Sokak 
No. 29'da ikamet ettiği bildirilen Halil İbrahim Kocaoğlu'nun adresi -meçhul oldu
ğundan adına Resmi Gazete ile duruşma günü tebliğ edilmiş, duruşmada hazır bu
lunmadığından ilanen gıyap karan tebliğine karar yerilmiş olduğundan, duruşma 
günü olan 16/7/1985 günü saat 9.55'de mahkememizde hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil etmesi, aksi takdirde gıyabında karar verileceği hususu 
ilanen tebliğ olunur. 7999 • 

Çaycuma Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

Esas No : 1968/214 
Davacılar Sefer Yiğit ve arkadaşlan tarafından davalılar Emine Ürkmez ve 

arkadaşları aleyhine açılmış olan men'i müdahale ve tescil davasının yapılan du
ruşması sonunda verilen karar, davalı hazine vekili tarafından temyiz edilmiş 
ve bozularak gelen Yargıtay karan davalılardan Nevin Uzal, Azime Uzal, Saba
ha! Uzal ve Hayriye Uzal'a PTT ile tebliğ edilemediğinden, adı geçen mahkeme 
kararının bu davalılara Resmi Gazete ile ilanla tebliğ edilmesine, tebliğden itiba 
ren 15 gün içinde tashihi karar edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği tebligat 
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7994 

0. 

Rize Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Dosya No: 1983/511 
Aslen Rize'nin Bağdatlı Mahallesinden' ölüp adresi bilinmeyen Kemal Tavil-

ağlu tarafına: 
Davacı Hüseyin Eminoğlu ve arkadaşlan vekili tarafından aleyhinize açılan 

ve hisseden bulunduğunuz Rize Gülbahar Mahallesinde kain 553 ada, 3 parsel sa
yılı taksim ve izalei şüyuu davasında, taşınmazın taksimi kabil olmadığından sa
tışı suretiyle ortaklığın giderilmesine 24/5/1984 gün ve 983/511 - 325 sayılı ilamla 
karar verilmiştir. 

İşbu ilanın ilan tarihinden sonra 8 gün içinde karan temyiz etmediğiniz tak
dirde hükmün kesinleşeceği karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

8003 

Kütahya Sulh Hukuk Hakimliği Satış Memurluğundan: 

1983/775 Es. 
Davacı Salih özkara vekili Avukat Türkan Üstenel tarafından Kütahya Sulh 

Hukuk Mahkemesine davalılar Ahmet Sarıcan ve arkadaşlan. aleyhine açılıp ne
ticelenen izale-i şuyu davasına konu taşınmazın 5/6/1985 tarihinde yapılan kıy
met takdirinde bilirkişiler tarafından satışa konu taşınmaza beşyüz otuzyedibinböş-
yüz lira kıymet takdir edilmiştir. İşbu ilanın yayımı tarihinden İtibaren (8) gün 
içerisinde itiraz edilmediği takdirde kıymet takdirinin kesinleşmiş olacağı Ahmet 
Sarıcan yönünden ilanen tebliğ olunur. 8006 
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Bitlis Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1983/110 
Karar No : 1985/63 
15 yaşını dolduran bir kızı evlenmek vaadiyle kaçırmak ve kızlığını bozman 

suçundan sanık Bitlis İli Merkez İnönü Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve aynı yc-de 
ikamet eder Sait oğlu, Masraftan olma, 1968 doğumlu, Behçet Evren hakkında 
Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: 

Mahkememizin 15/4/1985 Tarih ve 1983/110 Esas, 1985/63 Sayılı karan ile sa 
nığın TCK. nun 423/1, 59. maddeleri gereğince beş ay hapis cezası ile cezalandınl-
masına, karar vermiş ve gıyabi karar samğıin bütün aramalara rağmen kendisine 
tebliğ edilemediği, adresinin de meçhul kaldığı anlaşıldığından hükmün 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca Hanen tebliğine karar ve 
rilmiş hükmün Resmî Gazete'de ilanen tebliğine, 

ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması
na, ilana havi Resmi Gazete'nin savcılıktan istenmesine, mahkeme masrafı ile ilan 
giderlerinin sanıktan tahsil edileceği, 

İlanen tebliğ olunur. 8030 

Esas No : 1981/151 
Karar No : 1985/10 
Karşılıksız çek vermek sureti ile dolandıncılık suçundan sanık Bingöl Solhan 

İlçesi Hazarşah Köyü nüfusuna kayıtlı, Bingöl İli Bahçelievler Mahallesinde ika
met eden Tahir oğlu, Hayriye'den olma, 1945 doğumlu, Saim Yanhz hakkında Mah
kememizde yapılan yargılama sonunda: 

Mahkememizin 4/2/1985 tarih ve 1981/151 Esas, 1985/10 sayılı kararı ile sa
nığın TCK. nun 503/ilk, 522 maddeleri gereğince dört ay onbeş gün hapis ve ikibın 
ikiyüzelli lira ağır para cezası ile cezalandmlmasına, karar verilmiş ve gıyabi ka
rar sanığın bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edilemediği, adresinin de 
meçhul kaldığı anlaşıldığından hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. 
maddeleri uyannea ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan hükmün Resmi Ga
zete'de ilanen tebliğine, 

İlanın yapldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, 
ilana havi Resmî Gazete'nin savcılıktan istenmesine, mahkeme masrafı ile ilan 
giderlerinin sanıktan tahsil edileceği; 

Hanen tebliğ olunur. 8031 
e 

Yenipazar Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Zina suçundan sanıklar Yenipazar ilçesi Koyunlar Köyü nüfusta kayıtlı Alı 
ve Emine'den olma 1958 D. lu irfan Ayar ile Yenipazar ilçesi Yenimahalle nüfusta 
kayıtü Hüseyin ve Rahime'den olma Nezahat Görünmezoğlu hakkında mahkeme
mizin 14/12/1984 gün ve 1984/17 Esas 1984/40 sayılı ilamı ile sanık irfan Ayar hak
kında TCK. nun 441/1, 59. maddesi uyannea 5 ay hapis, sanık Nezahat Görünmezoğlu 
hakkında ise TCK. nun 441/2, 59. maddesi gereğince 5 ay hapis cezasına mahkumi
yetlerine karar verilmiş olup, sanıklann yokluğunda karar verilmiş sanıklara teb
ligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslaı 
dairesinde adresinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldıklarından 
Yasanın 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilanen tebliğine 

ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. 

Tebliğ olunur. 8024 



29 Haziran İ985 — Say ı : 18796 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 49 

Kadirli Sulh Ceza Hâkimliğinden.: 

E. NO: 1984/366 
Karar No-. 1985/101 
Sanık: Bayram Elebakaıi; Duğan oğlu, Selıbi'den 22/10/1964 Tashih, 22/10/1987 

As. doğumlu. Kadirli ilçesi Oksüzlü köyü nüfusuna kayıtlı, Kadirli Yeşiltepe Ma
hallesinde oturur.. Bekar, okur yazar. Sabıkasız, Çalgıcı T. C İslam. 

Suç.- Hırsızlığa tam teşebbüs. 
Suç Tarihi: 4/6/1984 
Hüküm Özeti: 
T. C. Kanununun; 491/3. 62. 522. 523. 647 Sk. 4. 525. maddeleri uyarınca yedi 

bin sekizyüz lira ağlr para cezası, 
Yirmi Altı Gün Genel Güvenlik Gözetim Önlemi cezalan ile cezalandınlma-

sına 20/3/1985 tarihinde karar verilmiştir. 
Sanık bütün aramalara rağmen meçhul kaldığından adına Resmi Gazete ile 

ilânen tebligat yapılmasına, 
Neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra, tebliğin yapılmış sayılacağına dair 

işbu hüküm özeti tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 
8424 • 

Kadirli Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. N o : 1982/39 
K. No : 1983/172 
Sanık: Halil Taban, Hüseyin oğlu, Cemile'den 1954 Yılında Doğma. Ceyhan 

İlçesi, Soysall köyü nüfusuna kayıtlı. 
Suç : Karşılıksız Çek vermek dolandırıcılık. 
Suç Tarihi: 18/1/1962 
Karar Tarihi : 26/9/1983 
Sanığın; T.C.K. 503/ilk. 647 Sk. 4/1. gereği Onbin Beşyüz Lira Ağır Para Cezası 

ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir. 
Sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından adına Resmi Gazete île 

İlânen tebligat yapılmasına, 
Neşri Tarihinden itibaren 15 gün sonra, Tebliğin yapılmış sayılacağına dair 

İş bu hüküm özeti tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 
8423 • 

Ordu Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. N o : 1983/352 
K. NO: 1983/686 
Dolandırıcılık suçundan sanık Avni Koyun hakkında mahkememizden veri

len 30/12/1983 tarih ve 1983/352 esas, 1983/686 sayılı kararla TCK. nun 503/ilk, 2790 
sayılı Kanunun TCK. nun 61/1, 81/2, 847/4., ncü maddeleri gereğince 3.883.— lira 
ağır para cezasına mahkûm edilip, karar gıyapta verildiğinden, tüm aramalara rağ
men sanığın bulunamaması ve adresi de tesbit edilememesi nedeni ile Resmî Gaze
te'de ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; 

Gölköy ilçesinin Çatak köyü nüfusunda kayıtlı olup, halen orada oturur Mus
tafa ile Şener'den olma, 1952 doğumlu Avni Koyun hakkında mahkememizden ve
rilen yukarki kararın 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29, 30 ve müteakip madde
leri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün son
r a kararın kesinleşeceği ve ilân masrafının kendisinden alınacağı İlân olunur. 

8425 
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Ordu Asliye Ceza Hakimliğinden: 

E. No: 1983/223 
K. No: 1983/534 
Dolandırıcılık suçundan sanık Avni Koyun hakında mahkememizden verilen 

14/11/1983 tarih ve 1983/223 Esas, 1983/534 sayılı kararla TCK. nun 503/ilk, 2249 
sayılı K. nun TCK. nun 522, 81/2, 40. maddeleri gereğince Bir ay beş gün hapis 
ve 1.750.— lira ağır para cezasına mahkum edilip, karar gıyapta verildiğinden, tüm 
aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve adresi de tesbit edilememesi nedeni ile 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; 

Gölköy ilçesinin Çatak köyü nüfusunda kayıtlı olup, halen orada oturur Mus
tafa ile Seher'den olma, 1952 doğumlu Avni Koyun hakkında mahkememizden ve
rilen yukarki kararın 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29, 30 ve müteakip madde
leri uyarınca Resmi Gazete'de Manen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün son
ra kararın kesinleşeceği ve ilân masrafının kendisinden alınacağı ilân olunur. 

8426 

E. No : 1983/206 
K. No: 1983/552 
Dolandırıcılık suçundan sanık Avni Koyun hakında mahkememizden verilen 

25/11/1983 tarih ve 1983/206 esas 1983/552 sayılı kararla TCK. nun 503/ilk. 2790 sa
yılı K. nun, TCK. nun 522, 81/2, 40. ncı maddeleri gereğince Bir ay beş gün hapis 
ve 1.750,— lira ağır para cezasına mahkum edilip, karar gıyapta verildiğinden, tüm 
aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve bir adresi de tesbit edilememesi ne
deni ile Resmi Gazete'de ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; 

Gölköy ilçesinin çatak köyü nüfusunda kayıtlı olup, halen orada oturur Mus
tafa ile Seher'den olma, 1952 doğumlu Avni Koyun hakkında mahkememizden ve
rilen yukarki kararın 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29, 30 ve müteakip madde
leri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra kararın kesinleşeceği ve ilân masrafının kendisinden alınacağı ilân olunur. 

8427 

Esas 1983/125 
K. No: 1983/474 
Hırsızlık suçundan sanık Meksüt Pınar hakkında Mahkememizden verilen 

17/10/1983 tarih ve 1983/125 esas 1983/474 sayılı kararla TCK. nun 491/ilk, 522, 59, 
525, 71, 40. ıncı maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis ve 3 ay 10 gün müddetle ge
nel gözetim cezasına mahkum edilip, karar gıyapta verildiğinden tüm aramalara 
rağmen sanığın bulunamaması ve bir adresi tesbit edilmemesi nedenile ile Resmi 
Gazete'de ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; 

Ordu/Ulubey ilçesi aşağıkızılen köyü nüfusunda kayıtlı olup, Ordu Yeni Mah. 
57. inci sokak numara 9'da oturur Mehmet ile Elveda'dan olma, 1954 doğumlu Mek
süt Pınar hakkında mahkememizden verilen yukarıki kararın 7201 sayılı tebligat 
Kanunun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazetede ilânen tebli
ğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşeceği ve ilân masrafının 
kendisinden alınacağı ilân olunur. 8428 • 

Elazığ Birinci Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 1982/304 
Karar No : 1984/657 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle Savaş Eşer, Şölen Tuna'mn yaralanmasına se

bebiyetten sanık İstanbul Acıbadem Çamlıca Caddesi Örnek Apartmanı 7de Ali ve 



29 Haziran 1985 — Sayı : 18796 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 5i 

Şükrüye oğlu 1951 D. lu Hasan Müslim hakkında Mahkememizin 6/12/1984 tarih 
982/304 - 657 sayılı Kararımızla TCK. 459/2, Son maddeleriyle 2 ay 15 gün ve 2500 
lira ağır para cezası ile mahkumiyetine ve hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 4 ncü 
455/1, 6136 S. K. 2249 13, 572/1, 71, 74, 75. maddeleri gereğince cezaları içtima etti
rilerek onbin l i ra ağır para cezasına ve cezasının teciline, 4425 lira mahkeme gi
derlerinin sanıktan tahsiline karar verilmiş sanığa karar bugüne kadar tebliğ edi
lemediği gibi adresi de tesbit edilemediğinden ilanın gazetenin yayın tarihinden 
itibaren (15) gün içersinde sanık tarafından kararımız temyiz edilmediği takdirde 
hükmün kesinleşeceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

8021 • 
Beşiri Tapulama Hâkimliğinden : 

E. No : 1965/29 
Değ. İş : 1985/1 
Davacı Hazinenin davalı Reşo Bini Oso mirasçıları aleyhine mahkememizde 

açılan tesbite itiraz davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı 
gereğince : 

Bütün aramalara rağmen bulunamayan Aziz (üzeyir) Kaşka kızı Seyran ço
cukları Abdulgafur, Ramazan, Hediye, ölü Ayşe kızı Zeyno ile A l i oğlu Yusuf Biğiş'ln 
Resmî Gazete yolu ile ilanen davetiye tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince yukarıda isimleri geçen şahısların T/8/1985 günlü duruşmada 
hazır bulunmaları için işbu davetiyenin duruşma gününü belirtir olarak ilanen tebliğ 
olunur. 8306 

Düzce 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/505 
Davacı Nazire Ergel vekili Av. Zafer Bahçekapılı tarafından davalı Ayhan 

Ergel aleyhine asılmış bulunan boşanma davasının Mahkememizde yapılan açık du
ruşması sırasında -. 

Davalı : Ayhan Ergel, Fevzi Çakmak Man. Güney Kereste Atölyesi adresine 
davetiye çıkartılmış bila tebliğ iade edildiğinden zabıta marifetiyle araştırılmasına 
karar verilmiş zabıtadan alman bilgide ise Yurt dışında olup açık adresinin bilinme
diği bildirildiğinden adı geçen a i Resmî Gazete Üe ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olmakla, adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 3/7/1985 gflnü saat 
10.35 de Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
aksi takdirde adına gıyap kararı tebliğ edileceği, davetiye yerine kâim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 8147 

Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Tarım ve Orman Bakanlığı vekilleri Av. Neşe Akistanbulu tarafından 
davalı Fahri Pamukçu aleyhine mahkememize ikame olunan alacak davasının yapılan 
açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; 

Diyarbakır İli Mehmedin Mah. Tahtalı Kasteli Sk. No : 25 te ikamet eden da
valı Fahri Pamukçu'nun adresi bunca aramalara rağmen tesbit edilmediğinden ilâ
nen gıyap kararının tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Fahri Pamukçu'nun Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 1983/888 
esasında kayıtlı ve duruşması 4/10/1985 gününe bırakılan davanın gıyap kararının 
ilanen tebliğ olunur. 8413 
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Bornova İş Mahkemesi Hâkimliğinden .-

1983/493 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av. Perihan Geçen tarafından Yakup Ay-

dıner aleyhine açılan dava sonunda: 
Davalı 5/8 kusurlu hareketi ile Bağ - Kur Sigortalısının ölümüne neden oldu

ğundan davacı kurum zararı olan 278.281,69 TL. run 5/8 kusur oranına isabet eden 
173.926,05 TL. nın 3095 sayılı Yasanın yürürlük tarihine kadar % 5 19/12/1964 tari
hinden itibaren % 30 faiz, 17392 lira vekillik ücreti, 5218 lira nisbi harç ile 400 lira 
başvurma harcının ve 7130 lira mahkeme masrafının davalılardan tahsiline, 7/5/1985 
tarih, 1983/493 esas 1985/410 sayısı ile karar verilmiş olduğu, süresi içinde temyiz 
edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği karar tebliği yerine geçmek üzere davalı 
Yakup Aydıner'e ilanen tebliğ olunur. 8486 « 

Kocaeli 1. İş Mahkemesinden : 

1985/40 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Halil Azak ve arkadaşları 

aleyhine ikame olunan 1.619.793,82 TL Tazminat davasında: Davalı Halil Azak'ın 
sarih adresi zabıta marifetiyle a.'ı/nmasına rağmen tespit edilememiş ve ilanen da
vetiye tebliğine karar verilmiş olmakla Halil Azak'ın 9/9/1985 günü saat 10.30 da 
yapılacak duruşmada bizzat veya kanuni vekil göndermediği takdirde tahkikatın 
yokluğunuzda devam edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

8487 

Konya İş Hâkimliğinden : 

1984/259 
Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü vekili Av. M. Kemal Pınar tarafından davalı. 

Bedri Koşar aleyhine açılan 2.678.623 TL. alacak davasının yapılan açık duruşması 
sonunda: verilen ara kararı gereğince: 

Davalıya Resmî Gazete ile dava dilekçesi tebliğ edilmesine rağmen mahke
meye gelmediğinden ilanen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Davalının duruşmanın bırakıldığı 8/10/1985 günü saat 9.00 da Mahkememizde 
hazır bulunması, aksi takdirde hakkındaki davanın gıyabında cereyanına karar veri
leceği ilanen tebliğ olunur. 8488 

Birecik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1985/35 
Davacılar Birecik Ayran Köyünden Abdulkadir Derin ve arkadaşları vekili Av. 

Cengiz Çelik tarafından davalılar Birecik Ayran Köyünden M. Sait oğlu Ömer ve 
Mehmet Sait Erdal ile M. Sait kızı Fatma ve Emine Erdal ve diğerleri aleyhine da
valılara ait olan Birecik Ayran Köyünde kain 440 ve 441 parsellerden kendi par
selleri olan aynı köyde kain 1396 parsel lehine geçit hakkı istediklerinden bahisle 
dava açmışlar ve mahkememizde yapılan yargılaması sırasında yukarıda açık ad
resleri yazılı bulunan davalılara yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerine 
tebligat yapılamadığından: 

Davalılar Birecik Ayran Köyünden M. Sait evlatları olan Emine, Fatma, Meh
met Sait ve Ömer Erdal'ın mahkememizde yapılacak olan 9/7/1985 günü saat: 11.05 
deki duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri davetiye ye
rine geçmek üzere tebliğ olunur. 8494 
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Trabzon Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden : 

1984/356 
Davacı Nedim Temel tarafından davalı Orhan Varol aleyhine açılan Alacak 

davasında; Davalı Orhan Varol'un adresi saptanamadığından dava dilekçesi ve du
ruşma gününün ilanen bildirimine karar verilmekle davalı Orhan Varol'un duruş
manın atılı bulunduğu 3/7/1985 günü saat 9.55 de Mahkememizde- hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi için davetiye ve dava dilekçesi bildirimi 
yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 8505 / 1-1 

I • 

Malatya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1985/74 
Davacı Mustafa Yurt seven tarafından Ayşe Yurtseven aleyhine açılan bo

şanma davasında 
Davalı Ayşe Yurtseven'in adresi tüm aramalara rağmen tesbit edilemediğin

den bu defa adına resmi gazetede davetiye çıkarılmasına karar verilmiş olup du
ruşma tarihi olan 9/7/1985 günü saat 9 da Mahkememizde bizzat hazır bulunması 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde 3156 S. K. 213. maddesi 
uyarınca yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 8501 /1-1 

«> 
Taşköprü Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı, Taşköprü Yavuç köyünden Elife Ay vekili Avukat Eyüp Sinan Ulu-
soy tarafından davalı, Taşköprü Yavuç köyünden Mustafa oğlu Salih Ay aleyhine 
açmış bulunduğu boşanma davasınm yapılan yargılaması sırasında; Davalı Salih 
Ay adına tebligat çıkarılmış, yapılamamış ve adresi de tesbit edilememiş olmakla; 
Duruşmanın bırakıldığı 9/7/1985 gününde saat 9.15 de Mahkememizde hazır bu
lunması, veya kendini vekille savunması aksi takdirde adına gıyap kararı tebliğ 
olunacağına dair davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

8498/1-1 
• 

Kırıkkale Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Dosya No : 1983/923 
Davacı Cahit özcan Vekili Av. O. Sebaddin Kıhçer tarafından davalılar Ali 

Özer ve arkadaşları aleyhin© Mahkememize açtığı Geçit hakkı davasınm yapılan 
açık duruşmasında; 

Dahili davalılardan Fatma özer adına çıkarılan tebligatın bila tebliği iade 
edildiği, adı geçen davalının adresinin yaptırılan tahkikatça da tesbit edilmediğin
den dava dilekçesinin resmi gazete ile ilan yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 8/7/1985 günü saat 10.40 
da Mahkememizde bizzat hazır bulunması, bulunmadığı takdirde davaya gıyabında 
devam olunacağı ilan olunur. 8492 / l-l 

• 
Mersin İş Mahkemesi Hakimliğinden : 

Sayı -. 1984/44 
Davacı Miyase Kuran (Yapıcı) vekili Av. Ayfer Aysun tarafından, davalılar 

S. S. K, Genel Müdürlüğü, Çukurova Sanayii İşletmeleri T. A. Ş.. Genel Müdürlüğü 
ve Fatma Tunç (Eldemir) aleyhine açılan Tesbit davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı Fatma Tunç (Eldemir) Altıyol Hasanpaşa Mah. Hakan Apt. Kat: 2 Ka-
dıköy-lstanbuldaki adresine mahkemece dava dilekçesi çıkartılmış olup, bila tebliğ 
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iade edildiğinden, adresini bilen ve tanıyan bulunmadığından mahkemece ilanen 
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Fatma Tunç (Eldemir) Duruşmanın bırakıldığı 12/7/1985 günü saat 
14.00'de duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde H. U. M. K. nun 213. maddesine 
göre yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

6477 /1-1 

İskenderun 2. İcra Memurluğundan: 

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 
1983/3175 
Alacaklı : T. Garanti Bankası A. Ş. iskenderun Şb. Vekili Av. Naci Karaaslan, 

Ziyapasa Bulv. Erçetin Apt. Kat. 1/8 Adana. 
Borçlu : Kerim Atakol, Yalım Sokak No : 11/4 Kavaklıdere-Ankara. 
Borç : 300.000,— TL. 
MÜstenidatı: 25/2/1983 vad. emre muh. senetle 300.COO,— TL. sı. 
Yukarıda açık kimliği yazılı borçlu kişilerin işbu borçları sebebiyle haklarında 

yapılan icra takibinde borçlular adına çıkarılan ödeme emri yerel P.T.T. İdaresince 
bila tebliğ iade edilmiş ve kolluk kuvvetlerince de yapılan adres soruşturmasında bu 
borçluların açık ve kesin adresleri saptanamadığından işbu örnek 163 ödeme emrinin 
ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 

Yukarıda yazılı borç ve masraflarım işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden iti
baren 25 gün içinde Ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz 
değilse 20 gün içinde mercie şikayet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza 
size ait değilse yine bu 20 gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine 
bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden 
sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz 100,— liradan 5.000,— liraya 
kadar para cezası ile mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun İtfa veya 
imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bu 
sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden 
İtirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olu
nacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 25 gün içinde 74. madde ge
reğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç 
mal beyanında bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulun
maz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtaren 
ilanen tebliğ olunur. 8143 /1 

Sungurlu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1983/152 
Davacı Rıfat önüş tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü ve arkadaşları aley

hine açılan nüfus kayıt tashihi davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 
Dahili davalılar Fatma Abonozoğlu, Güllü Abanozoğlu, Zeliha Abanozoğlu, 

Yaşar Abanozoğlu, Duran Abanozoğlu ve Memiş Tanrıkoloğlu adına çıkarılan teb
ligatların yapılamadığı ve zabıtacada adreslerinin tesbiti mümkün bulunmadığından 
işbu tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla yukarda isimleri belirten 
dahili davalıların duruşma günü olan 11/7/1985 günü saat 9.30 da bizzat Mahke
memizde hazır bulunmadıkları veya bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri tak
dirde adlarına başkaca tebligat yapılmaksızın yargılamaya yokluklarında devam 
olunacağı açıklamalı davetiye tebliğ yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

8243 

RESMİ GAZETE 29 Haziran 1985 — Sayı : 18796 



29 Haziran 1985 — Sayı : 18796 RESMİ GAZETE Sayfa: 55 

Artırma. Eksiltme ve ihale ilânları 
ORÜS Müessesesi Artvin Uf Levha Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız ürünü olan Lif Levhalar 10/7/1985 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 14.00 de açık artırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye hazır par
tilerden 3 mm. standart emvalin 20 parti karşılığı 280.500 M3'U mamul anbannda, 
30 parti karşılığı 428.655 Ma'ü 3-4 ve 6 No. lu sundurmalarda, 4 mm. standart em
valin 7 parti karşılığı 106.760 M3'ü 3 - 4 ve 5 No. lu sundurmalarda, 4 mm. Lekeli em
valin 5 parti karşılığı 74.800 Mönünde 2 No. lu sundurmalarda bulunduğu, satışla
rımız 6 aya kadar vadeli olup, aylık % 4 faizle 6 aylık % 24 faizli mal bedelinin 
mal bedelinin % 75'şi ile faiz tutarı karşılığı Limit içi müddetslz banka teminat 
mektubu, % 25 mal bedeli, % 10 K.D.V., Yükleme bedeli, %, 3 karar pulu tutarı ise 
nakit olarak alınacaktır. 

Geçici teminatlar saat 12.00 ye kadar Müessesemiz veznesine yatırılacaktır. 
Teminat yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir, ilan olunur. 8564 / 2-2 

» I 

TCDD İşletmesi Varyantlar ve Yeni Yollar İnşaatları Grup Müdürlüğü Mer
kez Emanet Heyeti Başkanlığından: 

Varyantlar ve Yeni Yollar İnşaatları Grup Müdürlüğümüz Merkez Emanet 
Heyeti marifetiyle Konya, Meydan - Pınarbaşı I. Kısım Varyant İnşaatı Km. 4-1-478 
6+161 arasındaki yarma işi kapalı teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

A) Yapılacak işin Keşif Bedeli: 59.569.424,00 TL. dır. 
B) Teklif sahibinden istenecek belgeler: 
1 — Kanuni ikametgah adresi, (Noter tasdikli) 
2 — Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından (ilân tarihinden sonra 

alınmış) 1985 yılında halen faaliyette bulunduğuna dair belge, 
3 — Başvurucu Şirket olduğu takdirde siciline kayıtla bulunduğu Ticaret ve 

Sanayi odasından halen faaliyette bulunduğuna dair belgede bulunmak; Şirket sir
külerinin veya şirket adına teklifte bulunacakların, bu şirketin vekili olduğunu 
gösterir noterden tasdikli vekaletname vermeleri gereklidir. 

4 — Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından alınan süresi dolmamış C grubu 
Müteahhitlik karnesi aslı veya noter tasdikli fotokopisi olabilir. 

5 — Geçici teminat miktarı: 2.382.776,96, TL.dır. 
6 — Iş bitirme belgesi (Yapılan işe eşdeğer) 
7 — Ortak girişim belgesi (Ortaklık adına yetkili ve sorumlu kişilerin imza 

sirküleri) Noter tasdikli, 
8 — Makina parkı (Kendisine ait olduğuna dair veya bu işin sonuna kadar 

çalışacağına dair taahhüt bildirgesi) 
9 — İhale dosyası tetkik belgesi (Komisyon verecek) 
10 — Yer görme belgesi (inşaat mahallindeki kontrol teşkilatımızdan alı

nacaktır.) 
11 — Teknik personel ve Mali durum bildirimi. 
C) ihale dosyası TCDD işletmesi Varyantlar ve Yeni Yollar inşaatları Grup 

Müdürlüğü Merkez Emanet Heyeti odasında incelenebilir. 
D) ihale TCDD işletmesi Varyantlar ve Yeni Yollar inşaatları Grubu Mü

dürlüğünde 9/7/1985 günü saat 14.00'e kadar Merkez Emanet Heyeti Başkanlığına 
verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilecek teklifler ve postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. 

E) TCDD 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
vıeya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

8674 / 2-2 
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Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle muhtelif yedek 
parçalar satınalınacaktır. 

Tekliflerin Acılık Şartname 
Tarih Ücreti 

2 — Referansımız Malzemenin Cinsi İhale tarihi ve saati TL 

1 - 209- EL/80 AEG-SIEMENS Elektrik yed. 6/8/1985 7/8/1985 
14.00 

5.000 

2 - 215- EL/90 Cat Dozer yed. 6/8/1985 7/8/1985 
14.30 

1.000 

3 - 215- EL/91 Cat. Loder yed. 6/8/1985 7/8/1985 
15.00 

1.000 

4 - 209- EL/95 Kobelco Ekskavatör yed. 6/8/1985 7/8/1985 
15.30 

1.500 

5 - 215- ELİ/141 Champion Grayder yed. 6/8/1985 7/8/1985 
14.30 

500 

6 - 215- GL/3491 John Deere yük. yed. 6/8/1985 7/8/1985 
15.00 

500 

7 - 208- GL/3489 Delik delme mak. yed. 6/8/1985 7/8/1985 
15.45 

3.000 

3 — Teklifler her malzeme için hizalarında belirtilen tarih ve engeç saat 17.00'-
ye kadar Kurumumuz Genel Muhaberat Servisinde bulundurulacaktır. 

4 — Teklif edilecek malzemeler yurt dışı orijinli olacaktır. 
5 — Teklif zarfları üzerine referans ve malzemenin cinsi mutlaka belirtilecek

tir. 
« — 1.2.3.4. ve 7. sırada kayıtlı teklif zarfları yukarıda beürtilen tarih ve 

saatlerde, Satınalma Komisyonu Başkanlığı Kat: l'de, 5. ve 6. sırada kayıtlı teklif 
zarfları ise Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat: 10'da teklif veren firmalar huzurunda 
açılacaktır. 

7 — Sözkonusu ihtiyaçlarımıza ait şartnameler yukarıda belirtilen bedel kar
şılığında, her bir konu için ayrı ayrı yazılacak dilekçe ile müracaat edilerek saat 
14.00 — 17.00 arası, Genel Müdürlüğümüz, Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat: lO.'da 
teklif veren firmalar huzurunda açılacaktır. 

8 — Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
9 — Kurumumuz Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 

8697 / 2-1 

Bayrampaşa Cezaevi Işyurdu Mümessilliğinden : 

Profil Boru Satınalınacaktır. 
1 — Cezaevimiz işyurdu ihtiyacı ^çin 30x30x1,5 = 29224 Mt. profil boru satın 

alınacaktır. 
2 — Sözkonusu malzeme ile ilgili ayrıntılı bilgileri ihtiva eden şartname Ce

zaevi işyurdu Döner Sermaye Saymanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir. 
3 — Kapalı zarf usulü ile alınacak tekliflerin son verme günü 3/7/1985 günü 

saat 15.00 olup, bu tarihten sonra yapılacak teklifler ve postadaki vaki gecikmeler 
nazarı itibare alınmayacaktır. 

4 — 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 8402 /1-1 



Manisa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

M İ K T A R I M. Bedeli G. Temin. 
Deponun Adı Yol Durumu Cins Nev'i Boy ve Sınıfı Parti Adedi Adet M1 TL. TL. 

Taşbaraka-Çıkrıkçı Asfalt III. S. N. B. Çk. Tomruk 4 802 155.562 28.000 132.000 
Qknkçı-Demirciköy Asfalt-Stablize III. S. N. B. Çz. Tomruk 2 199 37.708 25.000 28.500 
Taşbaraka-Çıkn. D. köy. Asfalt-Stablize III. S. K. B. Çk. Tomruk 13 3418 410.441 23.000 286.000 
Taşbaraka-Cıkrı. D. köy. Asfalt-Stablize III. S. K. B. Çz. Tomruk 53 16536 1907.059 18.000 1.040.000 
Demirciköy Stablize Çz. Maden Direk 9 6634 258.522 17.000 133.500 
Çıkrıkçı Asfalt Çk. Sanayi Odunu 1 307 12.887 16.000 6.500 
Taşb. Çıkrıkçı-D. köy Asfalt-Stablize Çz. Sanayi Odunu 19 13021 759.865 16.000 369.000 
Muhtelif Orman tçi Stablize İnce Kab. San. Odunu 3 Ster 181.000 8.000 45.000 
Köykenarı Düzçam Stablize Yapr. Yak. Od. (Çınar) 7 » 658.000 3.000-3.900 74.500 
Karatepe Stablize ibreli Yakacak Odun 2 » 162X100 3.100 15.500 

GENEL TOPLAM: 113 Pr. Ad. 40917 Ad. 3542.044 M» 
1001.000 Ster 

2.130.500 

1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 113 parti adedi çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 si ile. 
% 40 faizi peşin, % 50si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında, yakacak odunlar ise mal bedeli ve vergiler tuta
rının peşin olmak üzere Model I. nolu (Ek) şartname uyarınca açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırmalı satış 11 Temmuz 1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13.30 da Manisa Orman İşletmesi Satış 
Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İz
mir, Bayındır, Demirci, Gördes, Bergama Uşak, Aydın, Denizli, Adana ve Mersin Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını 
İşletmemiz Veznesine yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini 
bildirmeleri ve ihaleye katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 

8579/1-1 
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Kastamonu İli Devrekani İlçesi Belediye İhale Komisyonu Başkanlığından: 

1 — İlçemize yaılacak Mezbaha İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 
35. maddesinin a fıkrasına göre kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 21.993.085 liradır. 
3 — Geçici teminat 659.793 liradır. 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Fen İşleri Servisinde mesai 

saatlerinde görülebilir. 
5 — İstekliler eksiltmeye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri 9/7/1985 günü 

saat 10.00'a kadar Belediye Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri gerekmek
tedir. 

İş bu belgeler yeterlik belgesi komisyonu tarafından değerlendirilerek evrak
ları kabul edilenlere 11/7/1985 tarihi mesai saati bitimine kadar Yeterlik Belgesi 
verilecektir. 

A) Yapı araçları bildirisi. 
a) 2 Betoniyer. 
b) Vibratör. 
c) 2 Asansör 

Bildirimde belirlenen araçların kendi mülkiyetlerinde olduklarını gösterir veya 
noterden tasdikli kira mukavelesi eklenmesi şarttır. 

B) Teknik personel bildirisi. 
a) 1 inşaat mühendisi veya mimar. 
b) 1 elektrik mühendisi. 
c) 1 makina mühendisi. 
Bildirimde belirtilen personele ait taahhüt belgelerinin eklenmesi şarttır. 
C) İsteklilerin en az B grubundan 1.000.000.000 (Yüz milyon) liralık müte-

ahhitlik karnesi ve son iki yıla ait ödedikleri gelir ve kurumlar vergisi ile onaylı 
bilançolarını ibraz etmeleri gerekmektedir. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 12/7/1985 Cuma günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanına vereceklerdir. 

7 — İhale 12/7/1985 Cuma günü saat 15.00'de Devrekani Belediyesi Meclis Sa
lonunda yapılacaktır. 

8 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için teklif mektupları ile birlikte; 
a) İhale yeterlik belgesi. 
b) 1985 yılı onaylı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi. 
c) İmza sirküleri. 
d) İkâmetgâh belgeleri. 
e) Mali durum bildirgesi. 
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilgililere ilânen duyurulur. 

8691 / l-l 

TEK S. S. Güney Marmara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden: 
(BURSA) 

1 — Müessese Müdürlüğümüz programında bulunan Bursa İli Merkez Gürsu 
Nahiyesinin OG ve AG Şebekesi Tevsii işlerinin Kurumumuz 1985 yılı birim fiatları 
üzerinden 85-16-18 gr. adı altında kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleten 
yaptırılacaktır, 

2 — Bu işin 1985 yılı birim fiatlanna göre tahmini keşif bedeli 28.216.344 TL. 
olup geçici teminatı 850.000 TL. dır. (Sekizyüzellibin) 

3 — İhaleye iştirak etmek için yeterlilik belgesi almak istiyen firmalar aşağı
da belirtilen hususları tam ve kusursuz olarak yerine getireceklerdir. 

a) Kanuni ikametgah adresini başvuru dilekçesinde açıkça belirteceklerdir. 
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b) istekliler gerçek veya tüzel kişi olacaklardır, özel veya tescil edilmemiş 
ortaklıklar kabul edilmiyeceklerdir. 

c) İhale ilân tarihinden sonra isteklilerin sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve Sanayi Odasından veya sicil memurluğundan alınmış Ticaret Siciline kayıtlı ve 
halen faaliyette olduğunu gösterir belge. 

d) Sermaye kredisi durunıunu açıkuyan mali durum belgesi. 
e) Personel bildirgesi, 
f) Firma araçlarının karakteristiklerini, araçlar kendisine ait olması halinde 

faturalarını veya noterden tasdikli fatura suretlerini, kiralık olması halinde kira 
mukavelelerini veya noterden tasdikli suretlerini. 

g) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunduğu işlerin 
hangi kuruluşlarla taahhüd edildiği bu işlere ait keşif bedeli ikmal tarihleri ve ya
pılan iş bedellerini tevsik edici bilgiler. 

h) En az G grubu Bayındırlık Bakanlığı Müteahhitlik belgesi. 
4 — İstekli firmalar «TEK S. S. Güney Marmara Elektrik Dağıtım Müessese 

Müdürlüğü izmir Yolu Merinos Kavşağı Bursa» adresindeki Muhaberat Servisine 
8 Temmuz 1985 günü saat 17.00'ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iş
tirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye 3. madde'de yazılı belgeleri eklemeleri lazım
dır. 

5 — 3. madde'de istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara yeterlilik bel
gesi verilmez. 

6 — Yeterlilik belgeleri 11 Temmuz 1985 tarihinden itibaren verilecektir. 
7 — Yeterlilik belgesi alan firmalar bu işle ilgili şartname dosyasmı 4. mad

de'de yazılı Müessese Müdürlüğümüz adresindeki Satın Alma Şefliğinden 10.000 
TL. ücret karşılığı temin edebilirler. Şartname dosyasına ait ücret makbuzu teklif 
dosyasına eklenecektir. 

8 — Ücretle şartname almıyan firmalardan gelmesi muhtemel teklifler açıl
madan iade edilecektir. 

9 — Kapalı zarf usulüne göre hazırlanacak teklif mektupları 22 Temuz 1985 
günü saat 14.00'e kadar Müessese Müdürlüğümüz adresindeki Muhaberat Servisine 
verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklif mektupları aynı 
gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 

10 — Müessese Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlilik bel
gesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte ser
besttir. - 8693 / 1-1 

Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremiz biletlerinin sevkiyatında kullanılmak üzere, şartnamesinde be
lirtilen ebad ve özelliklerde 2000 adet çanta yaptırılacaktır. 

2 — Konuya ilişkin şartname İdaremizin; 
a) Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü, Levazım ve Teknik İşler Şube 

Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 4 Kızılay/ANKARA; 
b) Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüğü, 4. Vakıfhan Bahçekapı/İSTANBUL, 
c) Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüğü Sosyal Sigortalar Kurumu Konak 

lşhanı D Blok 7/D İZMİR, adreslerinden temin edilecektir. 
3 — İstekliler kapalı teklif mektuplarını verirken İdare veznesine 100.000,— 

TL. geçici teminat yatıracaklardır. 
4 — İhaleyi üstlenen firmayla sözleşme imzalanacak ölüp. firma ihale bede

linin % 6 smı kati teminat olarak İdare veznesine yatıracaktır. 
5 — İstekliler kapalı teklif mektuplarını en geç 19/7/1985 tarih mesai saati 

bitimine kadar 2. maddede belirtilen (a) bendindeki adreslere vereceklerdir. 
6 — İdaremiz 2836 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ser

besttir. 8640/1-1 
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Kaş Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Deposu 
Yolun 
vasfı Cins ve nev'i 

Parti 
adet Adet M 3 DM» 

Muh. 
bedeli 

T L . 

% 3 
Tem. 

TL. 

Sinekçi Asfalt 3<S.N.B.Çk. Tom. 6 305 140.154 30.000 126.200 
> 3.S.N.B .ÇZ. Tom. 14 2311 573.546 26.000 446.800 

Seyirçam > 3.S.N.B.Çz.Tom. 6 913 154.850 25.000 116.300 
» 3.S.K.B .ÇZ. Tom. 4 594 99.859 20.000 60.100 

Sinekçi 3.S.N.B. Sed. Tom. 32 5512 912.955 34.000 932.600 
> 3.S.K.B. Sed. Tom. 2 343 57.995 27.000 47.100 
> » 3.S.N.B. Ard. Tom. 1 98 21.321 25.000 16.000 

» 3.S.K.B.Ard. Tom. 7 971 213.184 20.000 128.000 
» » 2.S. Ard. Mad. Dir. 1 166 11.437 23.000 7.900 

K . Ç . Sed. San. Od. 12 3984 317.138 18.000 171.700 
> K . Ç . Ardıç San. Od. 3 970 103.952 18.000 56.300 

Muhtelif Or. İçi Stab. İbreli Yakacak Od. 11 — HOO.Ster 3.200 105.600 

TOPLAMI 99 2.214.600 

1 — İşletirimiz depolarında bulunan cins ve miktarı yazılı (99) parti çeşitli 
cins orman emvallerinin % 50 si ile vergi ve resimleri peşin % 50 si 3 ay vadeli süresiz 
banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere 171/A E K I No. lu şartname hü
kümleri uyarınca açık art t ı rma suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Açık artt ırma 12/7/1985 tarihine rashyan Cuma günü saat 13 de Kaş Or
man işletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilan, şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğünde, yanlız ilân Antalya, Adana, Mersin İsparta, Burdur, Ankara, Finike, 
Kumluca, Elmalı, Korkuteli, Bucak. Serik, Manavgat, Gazipaşa, Alanya, Akseri, Ce
vizli, Gündoğmuş İşletme Müdürlükleriyle işletmemizde görülebilinir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatde işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım işletmemiz veznesine yatırma
ları, Banka teminat mektubu vermek istiyenlerin teminat mektubunda işletme adı ve 
satış tarihini bildirmeleri ve katılanların teminat makbuzlarıyla komisyona müracaat 
lan İlân olunur. 8578 /1-1 

• — 

Alpagut - Dodurga Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden .-

6200 T O N TÜVENAN KÖMÜR SATILACAKTIR 
1 — Müessesemizce üretimi yapılan Çorum i l i Osmancık Kazası Kumbara 

Köyü stok sahasındaki 6200 ton Tüvenan kömür şartnamesi esasları dahilinde açık 
ar t ı rma yoluyla 24/7/1985 tarihinde saat 15.00'de ihale edilerek satılacaktır. 

2 — Satışı yapılacak kömür belirtilen stok sahasında görülebilir. 
3 — ilgili işe ait şartname Ankara'da TKİ - Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı (Hipodrum Cad. KST Ankara Şb. yanı Ankara), istanbul'da 
TKİ. İstanbul Satınalma Müdürlüğü (Merkezefendi Balıklı Yolu Atatürk öğrenci 
Sitesi karşısı Zeytinburnu) adreslerinden ücretsiz temin edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar 200.000,— TL. geçici teminatı Mü
essesemize verecektir. 

5 — Telefon, telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak
tır. 

6 — Müessesemiz 2886 sayıh Yasaya tabi değildir. 
8696 / 2-1 
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Karasu Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M . Bed. % 3 Ge. Te. 
Emvalin Cins, Nev'i ve Kalitesi Adedi Birimi Birimi L i ra Li ra 

I. S.N.B. Kaplama Kayın Tom. 3 M 3 . 40.480 75.000 93.000 
II. S.N.B. Kaplamalık Kayın Tom. 1 s> 19.028 65.000 38.000 
I. S.N.B. Soymalık Kayın Tom. 2 34.178 70.000 73.000 
I. S.N.B. Kİ. Krs. Kay. Tom. 10 183.492 65.000 364.000 
I. S. N.B. Kİ. Krs. Kay. Tom. 1 42.375 22.000 28.000 
I. S. Ks. B. Kİ. Krs. Kay. Tom. 4 48.763 55.000 82.000 
II. S.N.B. Kİ. Krs. Ky. Tom. 8 148.842 55.000 250.000 
III. S.N.B. Kİ. Krs. Kay. Tom. 57 1621.192 38.000 1.875.000 
IH. Uz. B. Kİ. Krs. Kay. Tom. 2 30.000 48.000 44.000 
HI. S.N.B. ince Krs. Ky . Tom. 14 248.286 30.000 232.000 
m . S. Ks. B. Kİ. Krs. Kay. Tom. 5 101.526 30.000 94.000 
III. N.B. Gürgen Tom. 4 51.492 33.000 53.000 
m . S. Ks. B. Gürgen Tom. 1 7.662 25.000 6.000 
III. S.N.B. Kestane Tomruk 1 17.660 35.000 19.000 
H L S.N.B. Kavak Tom. 1 » 5.820 21.000 4.000 
II. S. Kay. Maden Direk 1 10.765 23.000 8.000 
Gürgen Yarma Sanayi Odunu 1 Ster 10 12.000 4.000 
Kayın Yarma Sanayi Odunu 17 725 7.000 158.000 
Meşe Yarma Sanayi Odunu 1 14 6.000 3.000 
Yapraklı Yakacak Odun 7 1413 5.900 253.000 

T O P L A M 141 M 3 . 

Ster 
2611.561 
2.162 

3.681.000 

1 — İşletmemiz Kurudere Deposunda mevcut yukarıda cinsi, miktarı, fiatı ve 
geçici teminatı gösterilen kayın emvalinin % İ5 İle % 40 faizi ve vergileri peşin ba
kiye % 75 9 ay vadeli, yakacak odununun % 50 ile % 40 faizi ve vergileri peşin ba
kiye % 50 6 ay vadeli diğer emvallerin ise % 50 ile % 40 faizi ve vergileri peşin 
bakiye % 50 si 3 ay vadeli olarak kat'i, müddetsiz, limit dahili banka teminat mek
tubu veya her an paraya çevrilebilir nitelikte Devlet Tahvili alınmak suretiyle model 
şartnamesi uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır 

2 — Açık artırmalı ihale 10 Temmuz 1985 Çarşamba günü saat 14.00 de Ka
rasu Tekin Sineması salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait müfredatlı satış ilâm ve model şartnamesi Orman Genel Mü
dürlüğünde, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünde, Adapazarı, izmit, Akyazı, Hen
dek, Geyve Orman işletme Müdürlükleri ile işletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Satış öncesi bilgi cetvelinde gösterilen 134, 135, 147, 148, 151, 152, 153, 163, 
202, 203i 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 
221, 222, 223, 231, 232, 233, 234, 235. nolu partiler adet ve hacmen kesin olmayıp 
% 20 eksik veya fazla olabilir. Kesin adet ve miktarı satış gününde belli olur, satış 
bu kesin miktar üzerinden yapılır. 

5 — Alıcıların 10 Temmuz 1985 Çarşamba günü en geç saat 13.00 e kadar al
mak istedikleri partilere ait geçici teminatlarını yatırarak makbuzları ile birlikte 
yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, satışa katılabilmek için teminat 
olarak banka mektubu vereceklerin mektuba işletmemiz adının, satış tarihinin ve 
parti numaralarının yazılması şarttır. 

ilân olunur. 8692 / i - i 
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Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

MUHTELİF MALZEME SATINALINACAK VE ÎŞÇİ NAKLETTÎRlLECEKTIB. 
İ H A L E N İ N 

İ h a l e n i n K o n u s u Miktarı Günü Saati 

İşçi Nakli (Tunçbilek bölgesi için Muhtelif 
8 güzergahta) 
işçi Nakli (Seyitömer bölgesi için muhtelif 
i güzergahta) 
Kauçuk band 
Aydınlatma Malzemesi 
Elektrik Malzemesi 90 kalemde 6 Kg. 66 kutu, 
305 Mt. ve 12932 adet 
Asbestli Çimentolu levha 4 kalemde 

Rulman 9 kalemde 
Hidrolik Hortum 5 kalemde 

10/7/1985 15.00 

— 12/7/1985 
5290 Metre 15/7/1985 
7137 Adet 17/7/1985 

750 Adet 
150 Çift 

4770 Adet 
1093 Mt. 

18/7/1985 
19/7/1985 

22/7/1985 
23/7/1985 

ihalelere ait şartnameler bedelsiz olarak ANKARA'da TKİ. Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığından (KST Ankara Şubesi yanı No : 116 Hipodrom), 
ISTANBUL'da TKİ Satınalma Müdürlüğünden (Odakule Işmerkezi Kat •. 12 - Bey
oğlu), İZMİR'de GLİ, irtibat Bürosu Şefliğinden (1487 Sk. 17/3-Alsancak), Tavşan
lı'da G. L. 1. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhalelere ilişkin zarflar belirtilen günlerde saat 15.30'da teklifçilerin huzu
runda Satınalma Komisyonunda açılacaktır. Müessesemiz Devlet ihale Kanununa 
tabi olmayıp ihaleleri yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

8577/1-1 

iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

10 TON KAĞIT SÎClM (CORD) İTHAL EDİLECEKTİR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — iskenderun'da D. Ç. Fabrikaları Ticaret Müdürlüğü'nden 
2 — Ankara'da Çankırı Cad. No. 57 Dışkapı'daki Genel Müdürlüğümüzden 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırhyacakları kapalı teklif mek

tuplarını engeç 1/8/1985 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 8695 / 2-1 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi Müdürlü
ğünden : 

1 — Müessesemiz C Plasen Demir Cevheri sahasından demir cevheri top
lanması, figüre edilmesi ve figüre yerine nakliyesi işi kapalı teklif alma usulü ile 
yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait kapalı teklif mektupları en geç 8/7/1985 Pazartesi günü saat 
14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 

3 — Bu işe ait şartnameler; 
Ankara'da Çankırı Caddesi No: 57 Dışkapı/Ankara adresinde Türkiye Demir 

ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünde, 
, Ankara, istanbul, Sivas, Kayseri Sanayii ve Ticaret Odası Başkanlıklarında 

ve Müessesemizde görülebilir. 
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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Ankara Büyük Şehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müesse
sesi Genel Müdürlüğünden: (EGO) 

1. Kuruluşumuzca; 
1980 model 260.25 ve 280.25 Tipi lkarus Otobüsleri için; 50 adet Debriyaj pedalı 

gövde altı flanşı 520.5013 malzemesi firma nam ve hesabına 12/7/1985 günü saat 
10.00'da E. G. O. Genel Müdürlüğünde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabiilr. 
3. Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
4. Hertürlü başvurularda 211 - 83/AÇ. referansı ile İkmal İnşaat ve Tesis Dai

resi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğüne başvurulacaktır. 
5. Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmesi için; 
a) Hüviyet 
b) Vekil olanlar (Hüviyet ve Vekaletname) 
c) 46.875 TL. tutarında geçici güvence (Güvence alındısı veya Banka Teminat 

mektubu) 
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesi 
e) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1985 yılma ait.) 

8690/1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

10 KALEMDE MUHTELİF DÖKÜMCÜ ÇİViSl, İNŞAAT ÇİVİSİ VE 
SİLİNDİR BAŞLI ÇİVİ (BAŞSIZ TEL ÇlVl) SATIN ALINACAKTIR. 

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

Müdürlüğümüz. 
2 — ANKARA'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğü

müz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlanyla birlikte en geç 17 Temmuz 1985 Çarşamba günü saat: 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilan olunur. 8232 / 2-1 

• 
Çeşitli ilânlar 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından •. 

Yozgat İli dahilinde ve Ömer Şimşek Varisleri uhdesinde bulunan 1081 sayılı 
Fluorit madeni işletme ruhsatnamesi hukuku, kanuni süresi içerisinde sahaya mü
messil tayin edilmemesi üzerine Maden Kanununun 88 inci maddesi delaletiyle 98. 
maddesine göre Bakanlığımızın 30/5/1985 gün ve 1002/523 sayılı karan ile feshedil
miştir. 

Keyfiyet aynı Kanunun 10L maddesi gereğince ilân olunur. 8576 /1-1 

Muğla ili dahilinde ve Lütfullah E. Kitapçı Madencilik Ltd. Şti. uhdesinde 
bulunan 7/2768 sayılı Zımpara madeni işletme imtiyazı sahasında, verilen sûreler 
zarfında evvelce irada kaydedilen teminatın eski haddine iblağ edilmemesi anlaşıl
dığından bu işletme imtiyazı Maden Kanununun 52 ve 99 uncu maddelerine istina
den Bakanlar Kurulunun 12/11/1984 tarih ve 84/8753 sayılı karan ile feshedilmiştir. 

Keyfiyet aynı Kanunun 101. maddesi gereğince ilan olunur. 8575/1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca bastırılan ve 1 Mart 1985 ta
rihinden itibaren mecburi uygulamaya konulacak olan Perakende 
Satış Fişlerinin Ankara İl sınırları içinde basım ve dağıtımını yap 
maya İşletme Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. 50 adetlik herbir 
cilt 100,— TL. den satışa sunulmuştur. Perakende Satış Fişlerini 
satın almak isteyen sayın esnaflarımız İşletme Müdürlüğümüze mü
racaatlarında kimliklerini, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numa 
rasını gösterir belgeyi ve kaşelerini getirmek imecburiyetindedirler. 
Kendileri adına hareket edenlere ise yetki belgeleri vermeleri gerek 
inektedir. 

İsteklilere duyurulur. 
• 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, Yapı işleri Genel Müdürlügü'nce hazır
lanan ve işletme Müdürlüğümüzce baskıları yapılan kitaplardan GÜNEŞLİ SU 
ISITICILARI % 10 K D V dahil 250.— TL., ASANSÖRLER % 10 K D V dahil 
400,— TL., İNCE YAPI % 10 K D V dahil 400,— T L , K A B A İNŞAAT İŞLERİ 
% 10 K D V dahil 650,— T L , karşılığında Resmi Gazete satış büromuzdan te-
mil edilebilir. Posta ile talepler de her kitap için 100,— TL. posta ücreti ilave 
edilmesi gerekmektedir. 

Resmi Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Bakanlar Kurulu Kararlan 

85/9600 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar 
85/9601 12/10/1984 Tarihli ve 84/8630 Sayılı Karara Ek Karar 

1 
2 

Yönetmelikler 

85/9588 Sulama Alanlarmda Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Re-
' formu Kanun Uygulama Yönetmeliği 

— Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait İki Adet Yönetmelik 
Değişikliği 

3 

17 

Genelge 

— T.C. Merkez Bankasına ait l /H Sayılı Genelge 19 

Tebliğler 

— Maliye ve Gümrük, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları ile T.C. 
Merkez Bankasına ait Tebliğler 20 

— İlânlar 25 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 

Bayındırlık ve takan Bakanlığı, Yapı işleri Genel Müdürlüğü'nce hazır
lanan ve işletme Müdürlüğümüzce baskıları yapılan kitaplardan GÜNEŞLİ SU 




