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Amaç 
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı; kültürle yakın münasebeti ve yaygınlığı sebebiyle, 

kitle haberleşme vasıtalarının en mühimlerinden biri olan sinema, video ve müzik eserlerinin, 
eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı, ülkemizi tanıtıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandır
mak; yapım, denetim ve gösterim, programlama konulan ile teknoloji kullanımı yönünden 
geliştirilmesini sağlamak; Türk sinema ve müzik sanatı sahasında çalışanlara destek vermek; 
sinema ve müzik hayatına milli birlik, bütünlük ve devamlılığımız açısından düzen ve ölçü 
kazandırmaktır. 

Kapsam 
M A D D E 2. — Bu Kanun bir sanayi ve sanat dalı olan Türk Sineması ve Türk müzik 

sanatı ürünlerinin teşvik edilmesi, eserlerin yapılması, denetlenmesi, dağıtılması, gösterilmesi 
ve icrası ve bu işlemlerden doğan telif ve gösterim ve icrası haklarının korunması esas ve usul
lerini kapsar. 

Tanımlar 
M A D D E 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
a) Eser: Film, video, ses taşıyıcıları ve benzerleri üzerine kaydedilmiş hareketli veya 

sesli fikir ve sanat mahsullerini, 
b) Denetim: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, cum

huriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yaran, genel ahlak ve genel sağlık 
açısından suç veya suça teşvik unsuru ihtiva etmemesi, milli kültür, örf ve adetlerimize uygun
luğu yönünden bu Kanunda tanımlanan eserlerin yetkililerce incelenmesini, 
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c) Film: Sesli ve görüntülü veya sadece görüntülü olarak hazırlanmış, ticari amaçlı 
eserlerle, tanıtıcı, öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden her çeşit 
hareketli sinema eseri ve benzerlerini, 

d) Video: Üzerindeki elektro manyetik parçalara ses esliğinde görüntü veya sadece gö
rüntü kaydedilmiş her çeşit hareketli malzemeyi, 

e) Ses taşıyıcısı: Üzerine sadece ses kaydedilmiş her türlü plak, ses kaseti ve benzerlerini, 
0 Bandrol: Eserlerin şerit, kaset ve dış ambalajı üzerine yapıştırılan ve sökülmesi ha

linde yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren ve üzerinde Bakanlık ile işletme belgesi
ne sahip olanın özel işareti ve seri numarası yer alan etiketi, (ses taşıyıcısında Bakanlık band
rolü ile işletme belgesi sahibinin özel işareti kullanılır.) 

g) Yapımcı: Eserleri üreten veya ithal eden gerçek veya tüzel kişileri, 
h) işletmeci: Eserlerin toptan ve perakende dağıtımını, alm-satım ve kiralama işini 

yapan veya birden çok kişinin seyretmesi veya dinlemesi için umuma açık sinema veya benzeri 
salonu işleten veya kablolu yayım yapan kişiyi, 

ı) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
ifade eder. 

Üretim ve ithalat 
MADDE 4. — Eserlerin üretim ve ithalatı ile toptan dağıtımını yapacak gerçek ve tü

zelkişilerin önceden Bakanlığa bilgi vermeleri şarttır. 
Kimlerin yapımcılık yapabileceği, nitelikleri, uymaları gereken kurallar ve bu işle ilgili 

diğer hususlar ile amatör çalışmalar, 

Türkiye'de bilimsel araştırma, inceleme yada ticarî amaçla film çekmek isteyen yaban
cı gerçek ve tüzelkişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzelkişile
rin tabi olacağı esaslar ile T.C. uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle yabancıların yapacakları ortak 
yapım esasları, 

Bakanlığın hazırlayacağı yönetmelikte düzenlenir. 

Kayıt ve tescil 
MADDE 5. — Üretim ve ithalata konu eserlerin, toptan dağıtım ve gösterime sunul

madan önce Bakanlıkça kayıt ve tescili yapılarak işletme belgesi verilir. 
Kayıt ve tescili yapılan eserin her kopyasına Bakanlık ile işletme belgesi sahibinin band

rolünün yapıştırılması şarttır. Plak ve ses kasetinde Bakanlık bandrolü yanında işletme belge
si sahibinin özel işareti kullanılır. 

Kayıt ve tescili yapılıp, işletme belgesi verilen eserlerin orijinalinden alınmış herhangi 
bir ebat veya formda bir kopyası arşivlenmek üzere Bakanlığa verilir. 

Ancak, üretici ve ithalatçının beyanına müstenit bu kayıt ve tescilden dolayı Bakanlık 
sorumlu tutulamaz. 

Denetim 
MADDE 6, — Eserlerin kayıt ve tescili için, herhangi bir ebat veya formda kopyası

nın ekli olduğu bir beyanname ile Bakanlığa başvurulur ve işlemlerde bu beyan esas alınır. 
Başvurma sırasında Bakanlık, eserlerden denetlenmesi gerekli veya sorumlu görülenleri tespit 
ederek denetleme kuruluna sevkettnek üzere, yönetmelikte belirlenecek 3 kişilik bir alt komis
yon teşekkül ettirir. İş hacmine göre Bakanlık, birden fazla alt komisyon ve denetleme kurulu 
teşkil edebilir. 
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Denetlenmesi gerekli veya zorunlu görülmeyen eserlerle, denetim sonucu olumlu olan 
eserlerin kayıt ve tescili yapılır ve işletme belgesi verilir. Kurulca düzeltilmesine karar verilen 
eserlerin yapımcı tarafından gerekli düzeltilmesi yapıldıktan sonra tekrar denetlenir ve kayıt 
ve tescili ile işletme belgesi verilir. Dağıtım ve gösterime sunulması hiçbir şekilde uygun bu
lunmayanlar, bütün idari ve yargı işlemlerinin tamamlanmasından sonra iade edilir. 

İsteyen yapımcılar çekime kfonu olacak senaryolarının da denetlenmesini isteyebilirler. 
Eserler ile isteğe bağlı olarak denetlenen senaryoların denetim sonuçlarının engeç onbeş 

gün içerisinde ilgiliye bildirilmesi zorunludur. 
Denetimin sonucu eserlerin işletme belgesine işlenir. Denetimi gerekli ve zorunlu görül

meyenlerin işletme belgesine de bu husus yazılır. 

Denetleme Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisinin Başkanlığında İçişleri, Dış
işleri, Mill i Eğitim Gençlik ve Spor bakanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı, Mil l i Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinden teşekkül eder. An
cak Denetleme Kurulunda bir yapımcı ve ithalatçısı ile bir sanatçının yer alması zorunludur. 
Denetlenen eserin yapımcısı, istediği takdirde, Denetleme Kuruluna gözlemci olarak katılabi
lir. Alt Komisyon ile Denetim Kurulu veya kurullarının nerede toplanacağı ve bunların sınıf
landırılmaları ile çalışma esas ve usulleri ve memur olmayan kurul üyelerinin malî hakları ile 
diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir. 

Dağıtım ve gösterim 
M A D D E 7. — İşletme belgesini haiz eserlerin ticarî amaçla toptan veya perakende da

ğıtımım yapan, satan, kiraya veren ve birden çok kişinin gösterimine sunan kişiler işletmeci 
ruhsatı almak zorundadırlar. İşletmeci ruhsatları belediyeler tarafından verilir. 

İşletmeci ruhsatının kimlere verileceği, bunların nitelikleri, uymaları gereken kurallar 
ve bu işle ilgili diğer hususlar ile istisnalar Bakanlıkça hazırlanacak Yönetmelikte gösterilir. 

Telif hakkı 
M A D D E 8. — Yerli eserlere ait her türlü telif hakkı hususunda 5846 sayılı ve muaddel 

2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri hükümleri mahfuzdur. Yabancı 
menşeli eserlerin gösterme, çoğaltma ve yayma hakkı eserin işletme belgesi sahibine aittir. Bu 
eserlerin çoğaltma hakkı ve sorumluluğu kayıt ve tescilim yaptırana aittir. Hak sahibinin izni 
olmadıkça eserler üzerinde her türlü tasarruf yasaktır. Telif hakkı ile gösterme, çoğaltma ve 
yayma hakkı alım, satım, kiralama gibi yollarla ve eserle birlikte her türlü intikale konu olabilir. 

Kayıt ve tescil edilmeyen bir eser telif v« gösterme, çoğaltma ve yayma hakkına konu 
olamaz. Kayıt ve tescilden sonra telif hakkının herhangi bir yolla devredilmesi eser üzerinde 
herhangi bir değişiklik yapmak veya onu çoğaltmak hakkını vermez. 

Telif ve gösterme hakkı konusunda çıkan ihtilaflarda eserin Bakanlıktaki kopyası 
esas alınır. 

İdarenin yetkisi 
M A D D E 9. — Bakanlık ile mülkî idare amirleri eserlerin dağıtım ve gösterilmeleri sı

rasında bunların işletme belgeleri ile bandrollerini ve eser üzerinde herhangi bir değişiklik olup 
olmadığı hususunda eseri her zaman denetleyebilirler. İşletme belgesiz veya bandrolsüz veya üze
rinde değişiklik yapılan eserler toplatılarak C. Savcılıklarına suç duyurusu ile birlikte sevk edilir. 

Mülkî idare amirleri bölgenin özellikleri sebebiyle toplumsal bir olaya sebebiyet verme
si muhtemel eserlerin dağıtım ve gösterimini, gerekçesini de belirtmek suretiyle yetki ve görev 
sınırlan içerisinde yasaklayabilirler. 
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Bakanlık veya mülkî idare amirlerince yapılacak herhangi bir denetim sonucunda ese
rin Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, millî egemenlik, Cumhuriyet, millî gü
venlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağlık, örf ve adetlerimi
ze aykırı bulunması halinde eser yasaklanır ve kanunî takibat açılır. 

Mahalli mülkî amirlikler ve belediyeler bandrol ve işletmeci ruhsatlarını denetleme yet
kisine sahiptir. 

Fon 
M A D D E 10. — Sinema sanayii ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, si

nema ve müzik çalışanlarını desteklemek ve ülkenin tanıtılmasını sağlamak amacıyla Bakan
lık emrinde "Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu" kurulmuştur. Fon işlemlerinde 1050 
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Ka
nunu hükümleri uygulanmaz. 

Fon, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 
I — Fon gelirleri; 
a) Kayıt ve tescil sırasında yerli eserlerden alınacak 10.000 lira, yabancı eserlerden alı

nacak 50.000 lira kayıt ve tescil ücreti, 
b) Her yerli film kopyasından alınacak 1.000 lira, her yabancı film kopyasından alı

nacak 5.000 lira, 
c) Yerli video kopyasından bandrol başına 200 lira, yabancı video kopyasından band

rol başına alınacak 500 lira, 
d) Her plak başına alınacak 50 lira, her ses kaseti başına alınacak 20 lira, 
e) Bağış ve yardımlar, 
0 Fonun faiz ve diğer gelirleri, 
g) Geçici 3 uncü madde uyarınca tahsil edilecek paralar. 
Bu maddenin a, b, c ve d fıkralarındaki ücret ve miktarları beş katına kadar artırmaya 

veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Eğitim amacıyla yapılan eserlerden kayıt ve tescil ücreti alınmaz. 
II — Fon giderleri; 
a) Bu Kanunun amacı doğrultusunda karşılıksız olarak yapılabilecek yardımlar ve bir 

Devlet Bankası aracılığı ile en çok 5 yıl vadeli olarak verilecek krediler, 
b) Muhtaç sinema ve müzik sanatçılarına yapılacak yardımlar, 
c) Türkiye'nin tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerinin tanıtılmasına yönelen faaliyet

ler için yapılacak giderler. 
Fonun kullanılması, gelirlerin tahsili, harcama yapılmasına ve kredi verilmesine ilişkin 

esas ve usuller yönetmelikte gösterilir. 

Ceza hükümleri 
M A D D E 11. — Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre Bakanlığa verilmesi gereken bilgiyi verme

yenler 1.000.000 liradan 2.000.000 liraya kadar ağır para cezası, 
b) 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki işletmeci ruhsatı almak zorunluluğuna uyma

yanlar 1.000.000 liradan 2.000.000 liraya kadar ağır para cezası, 

c) 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki yasağa uymayanlar 2.000.000 liradan 10.000.000 
liraya kadar ağır para cezası, 

d) 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği şekilde eserleri işletme belgesiz veya 
bandrolsüz veyahut bandrolleri ve işletme belgesi olmasına rağmen aslına uygun olmayan şe
kilde gösterenler ile 2 nci fıkra gereğince konulacak yasaklamaya riayet etmeyenlerin fiilleri 
başka bir suçu oluştursa bile 2.000.000 liradan 4.000.000 liraya kadar, aynı maddenin 3 üncü 
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fıkrasına göre haklarında takibata geçilenlerden suçları sabit görülenlere fiilleri ayrı bir suçu 
oluştursa dahi ayrıca 3.000.000 liradan 6.000.000 liraya kadar, bu fıkrada yazılı hallerin baş
ka suç veya suçlar oluşturması halinde uygulanabilecek ilgili cezaî hükümler saklı kalmak üzere, 
ağır para cezası, 

İle cezalandırılırlar. 

İdarî ceza 
M A D D E 12. — 9 uncu madde hükmüne aykırı olarak işletme belgesiz veya bandrol

süz ve özel işaretsiz eserlerin ve kopyalarının her biri için belediyelerce 10.000 lira para cezası 
tahsil edilir. 

Belediye sınırları dışında bu cezalar, mahallin en büyük mülkî amirliği tarafından verilir. 
Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri

ne göre mal memurluğunca tahsil edilir. 
İdari cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gun içinde yetkili sulh ceza mahkeme

sine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, za
ruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 
İtiraz üzerine verilen cezalar kesindir. 

Kaldırılan hükümler 
M A D D E 13. — 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanu

nunun 6 ncı maddesi ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanunda çıkartılması öngörülen yönetmelikler, Kanunun 

yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Bakanlıkça hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca yürür
lüğe konur. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — İşletmeciler yönetmeliklerin yayımlanmasından itibaren 3 ay 
içinde ruhsatname almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde cezaî hükümler uygulanmaz. 

GEÇİCİ M A D D E 3. — Halen piyasada mevcut bandrolsüz eserler yönetmeliklerin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde telif veya gösterim hakkını ibraz eden yapımcı 
üzerine kayıt ve tescil edilerek işletme belgesine bağlanır. Ancak bu eserler Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bir beyanname ile Bakanlığa bildirilir. Bu beyanna
meler esas alınmak suretiyle mevcut yerli ve yabancı eserlerden 2.000 lira kayıt ve tescil ücreti 
ile birlikte her film kopyasından 500 lira, her video kopyasından bandroİ başına 100 lira, her 
plak başına 25 ve her ses kaseti başına 10 lira alınır. 

6 aylık süre içinde cezaî hükümler uygulanmaz. 
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Film Denetleme Kurul

larınca incelenen ve incelenmekte olan her türlü sinema eseri ve benzerleri ile bunlara ait bilgi, 
kaynak ve malzemeler (gösterme ve kayıt kopya makineleri) yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca, Bakanlığa devredilir. Bu süre içinde 
eski kurullar görevine devam eder. 

Yürürlük 
M A D D E 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
M A D D E 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/2/1986 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Yönetmelikler 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli 

Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin 
Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik. 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı; Mill i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 

bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı okullarda sözleşmeli olarak görevlen
dirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerin nitelikleri ve seçimleriyle ilgili hususları düzenlemektir. 

Dayanak 
Madde 2 — Bu yönetmelik 2 Kasım 1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de ya

yımlanan 11/10/1985 tarih ve 85/9949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki " M i l l i Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanhğı'na Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu öğretmen
lerin Sözleşmen' Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar"ın 2. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Yabancı Uyruklu öğretmenlerin Seçiminde Dikkate Alınacak Hususlar 
Madde 3 — Seçime tabi tutulacak öğretmenlerde aşağıdaki nitelikler aranır. 
a) En az dört yıllık yüksek öğrenim veya muadili öğrenim görmüş olmak, 
b) En az beş yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmak, 
c) öğretmenliği süresi içinde kendi ülkesi mevzuatına göre verilen Taporlarda başarı 

ortalaması iyi veya pekiyi olmak, 
d) Kırkbeş yaşından gün almamış olmak, 
e) Türkiye'de kendisine verilecek görev yerini kabul etmiş olmak, 
f) Sağlık bakımından her türlü iklimde çalışabileceğini belgelendirmek, (Seçimden sonra 

istenir.) 
g) İdari ve adli ceza almamış olmak. 

Tercih Sebebi 
Madde 4 — öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki nitelikler de tercih sebebi olarak 

değerlendirilir. 
a) İhtisas alanında lisansüstü öğrenim görmüş olmak, 
b) Türkçe bilmek, 
c) İhtisas alanıyla ilgili yayınları bulunmak, 

d) Bekar olmak veya evli ise eşlerin her ikisinin de öğretmen olması. 

İhtiyacın Tesbiti 
Madde 5 — Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan yabancı uyruklu öğret

men sayısı, branşlar da belirtilerek Mil l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili birimle
rince tespit edilir ve gerekli işlemler yapılmak üzere Bakanlığın Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler 
Dairesi Başkanlığına bildirilir. 

İhtiyacın Duyurulması 
Madde 6 — İhtiyaç duyulan sözleşmeli öğretmenlerin belli bir ülkeden getirilmesi ko

nusunda o ülke yetkilileriyle anlaşma sağlanmış olması halinde, ihtiyaç duyurusu diplomatik 
yoldan söz konusu ülke yetkililerine yapılır. Bir ülke veya o ülkedeki yetkili kuruluşla işbirliği 
sağlanmadan yapılacak görevlendirmeler için, duyuru dış temsilciliklerimiz aracılığı ile yapılır. 
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Müracaatların Kabul Edilmesi 
Madde 7 — Bir ülke veya o ülkedeki yetkili bir kuruluşla, işbirliği yapılması halinde 

müracaatlar söz konusu yetkililerce, diğer hallerde dış temsilciliklerimizce kabul edilir. 

Yabancı Uyruklu öğretmenlerin Secimi 
Madde 8 — Türkiye'de sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabana uyruklu öğretmen

ler, bir ülke veya o ülkedeki yetkili kuruluşla işbirliği halinde, ilgili ülke veya kuruluş tarafın
dan 3 ve 4 üncü maddelerdeki hususlar dikkate alınarak tespit edilecek nitelikte ve mesleğin
de başarılı adaylar arasından, diğer durumlarda müracaat edenler arasından 3 ve 4 üncü mad
delerdeki hususlar dikkate alınarak mülakatla seçilir. Gerek görüldüğü hallerde yazılı imtihan 
da yapılabilir. 

Seçim Komisyonu 
Madde 9 — Sözleşmen olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğremenlerin seci

mi bir komisyonca yapılır. Mülakat ve gerektiğinde yazılı imtihan yaparak seçim işlemini ger
çekleştirecek olan seçim komisyonu Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek bir Büyükelçi baş
kanlığında, ilgili ülkedeki Büyükelçiliğimizden bir yetkili, Mil l i Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca görevlendirilecek iki yetkili ve bir öğretim üyesinden meydana gelir. Komisyona 
ayrıca ilgili ülkeden de bir temsilci katılabilir. 

Seçim Komisyonunun Görevleri 
Madde 10 — Seçim Komisyonu aşağıdaki işlemleri yapmakla görevlidir. 
a) Değerlendirmede kullanılacak kriterleri tespit etmek, 
b) İmtihan yapılması söz konusu olduğu hallerde imtihan sorularım hazırlamak, uy

gulamak ve değerlendirmek, 
c) Adayları mülakata almak, 
d) Değerlendirme sonuçlarını bir tutanak halinde, yapılan bütün işlemlerle ilgili bir 

raporla birlikte Mil l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına sunmak. 

Diğer İşlemler 
Madde 11-— Değerlendirme sonunda sözleşmeli olarak görevlendirilmesi uygun gö

rülenlerle ilgili işlemler 2 nci maddede belirtilen mezkûr Bakanlar Kurulu Kararındaki esaslar 
ve diğer ilgili mevzuata göre ilgili birimlerce yerine getirilir. 

Yürürlük 
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 13 — Bu yönetmeliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakam yürütür. • 
Mill i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : 

Spor-Toto Teşkilât Müdürlüğü İhale ve Satmalına Yönetmeliğinin 31 inci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — Spor-Toto Teşkilât Müdürlüğü İhale ve Satmalına Yönetmeliğinin 31 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mutemet Eliyle Satınalma 
Madde 31 — Bu yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen, en çok 150.000,— T L . de

ğerinde olup, piyasadan tedariki veya yaptırılması mümkün bulunan işler Teşkilât Müdürlü
ğünün tayin edeceği mutemetler eliyle tedarik edilir veya yaptırılır." 

Madde 2 — 3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Mer
kez Danışma Kurulun'nca hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. 
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YARGI BÖLÜMÜ 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI 
Karar No : 24 

K A R A R 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 8/1/1986 günlü yazıda; 1580 sayılı Bele

diye Kanununun 12. maddesinde, yeni belediye kurulmasına ilişkin kararların kesinleşmesini 
takip eden mali yılın başlangıcından itibaren uygulanmasının öngörüldüğünden, İçişleri Ba
kanlığının 6/1/1986 gün ve 21062 sayılı cevap yazılarında (1985 malî yılı içinde 16 belediyenin 
kuruluşlarının kesinleştiğinin) bildirilmiş olduğundan bahisle: 

1986 yılı içinde yasaların öngördüğü koşullara uygun olarak yeni kurulan belediyeler 
için yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde; seçimin başlangıcı 
ve oy verme gününün, uygulanacak secim takviminin, seçime iştirak edebilecek siyasi partile
rin, aday olmak isteyen ve istifaları gereken kamu görevlilerinin görevlerinden çekilecekleri ta
rihin, kullanılacak seçmen listelerinin, birleşik oy pusulalarının basımı işleminin ve diğer ya
sal esasların tespiti istenilmiş olmakla konu incelenerek GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ : 

A — Gerçekten, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7. meddesinde, yeni belediye kurul
masında yasal koşullar belirtilmiş ve 12. maddesinde de, bu kararların kesinleşme tarihini iz
leyen malî yılın başlangıcından itibaren uygulanacağı öngörülmüştür. Ancak, yeni kurulan 
belediyelere ait seçimlerin başlangıç ve oy verme günü bu kanunda belirtilmediği gibi, 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Secimi Hakkında Kanunda 
da bu konuya ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. O halde, bu seçimlerin niteliğine, başlangıcı 
ve oy verme günü hakkında seçim kanunlarında açık bir hüküm bulunmadığına göre, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 79. ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 14. maddeleriyle (seçimlerin bütün yurtta düzen içinde yürütülmesini sağ
layacak tedbirleri almakla görevlendirilen) Kurulumuzca; konunun bir ilke kararına bağlan
ması zorunludur. 

B — 1985 malî yılı içinde kuruluşları kesinleşen yeni belediyelerin seçimlerinin başlan
gıç günü 1 Ocak 1986 olarak tespit edilirse; kuruluşları Aralık ayının son günlerinde kesinle
şen belediyelerin (ki 16 yeni kurulan belediyeden yedisinin kuruluşu 30-31 Aralık 1985 günü 
kesinleşmiştir) 1986 yılı Ocak ayının başında idari mercilerden seçim kurullarına intikal ede
memesi sebebiyle bu beldeler için Ocak ayı başından itibaren seçim işlemlerine başlanılamıya-
cak ve böylece bu seçimlerin değişik tarihlerde yapılması gerekecektir. Yasa koyucunun aynı 
yıl içinde yapılmasını öngördüğü ve nitelikleri aynı olan bu belde seçimlerinin değişik tarihler
de yapılmasının diğer sakıncaları bir yana, Kurulumuzun 9/2/1985 gün ve 71 sayılı kararında 
da değinildiği üzere, seçimlere iştirak edebilecek siyasi partilerin belirlenmesi ve bu yönden 
eşitliğin sağlanması dahi bu seçimlerin aynı günde yapılması gereğini haklı kılar. Bu nedenler
le Kurulumuz, daha önceki kararlarında olduğu gibi, 1985 malî yılı içinde kurulan beldelerin 
belediye seçimlerinin de aynı günde yapılmasını kabul etmiştir. 

Bilindiği gibi, 2972 sayılı Kanunun 33. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, bo
şalan (mahalle ve köy) muhtarlıkları için tüm yurtda 1 Haziran 1986 Pazar günü seçim yapıl
ması gerekmektedir. Gerçi, yeni kurulan beldelerin belediye seçimlerinin de aynı günde yapıl
masında yasal bir zorunluluk yoktur. Ancak, uygulanacak seçim takvimine göre bu seçimle
rin en erken 1986 yılı Mayıs ayı içinde yapılması mümkün olabilecektir. Öte yandan, 1 Hazi
ran 1986 Pazar günü yapılacak boşalan muhtarlıklar seçimlerinde kullanılacak seçmen listele
ri güncelleştirilecek ve bunun için seçmen listeleri askıya çıkarılacak ve oy verme günü 21 yaşı
nı bitirenler de seçmen listelerine yazılabilecektir. Seçmen listelerinin güncelleştirilmelerine ilişkin 
aynı işlemlerin bu belediye seçimleri için de yapılması gerekmektedir. Aynı ilçede hem yeni 

Yargı Bölûmû Sayfa : 1 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 1986 — Sayı : 19012 

kurulan belediye seçimi ve hemde boşalan muhtarlık seçiminin yapılması mümkündür. Bu ba
kımdan, seçmen listelerinin güncelleştirilmesinde işlem birliğinin sağlanması ve kısa süre için
de mükerrer güncelleştirme işlemleri yapılmaması, seçim kurallarının kısa aralıklarla yapılacak 
seçimlerle meşgul edilmemesi ve ayrıca seçim giderlerinde tasarruf sağlanabilmesi için, yeni 
kurulan belediye seçimlerinin, 1986 yılı Mayıs ayında değil, boşalan muhtarlıklar seçimiyle 
birlikte yapılması daha uygun düşmektedir. Oy verme gününün 1 Hazirandan sonraki bir ta
rihe alınması ise seçimin gecikmesine sebep olacak ve yukarıda açıklanan sakıncalı halleri or
tadan kaldırmayacaktır. Bütün bu nedenlerle, 1985 yılındaki seçimlerde olduğu gibi, yeni kurulan 
beldelerin belediye seçimlerinin de 1 Haziran 1986 Pazar günü boşalan muhtarlık seçimleri 
ile birlikte yapılması ve seçimin başlangıç tarihinin (2972 sayılı Kanunun 8. maddesine de uy
gun düşecek şekilde) 30 Mart 1986 günü olarak belirlenmesi Kurulumuzca uygun görülmüştür. 

Yeni kurulan belediyelerin organ seçimleri bir yenileme seçimi olmamakla beraber, Ku
rulumuzun konuya ilişkin kararlarında belirtildiği üzere, 2972 sayılı Kanunun 29. maddesinde 
düzenlenen i l ve belediye yenileme seçimlerine benzemektedir. Ancak, bu benzerliğe dayanıla
rak yenileme seçimleri hakkındaki yasal sürelerin yeni kurulan belediyeler organ seçimlerinde 
aynen uygulanması mümkün değildir. Nevarki, 2972 sayılı Kanunun 29. maddesi uyarınca ya
pılan yenileme seçimlerinde uygulanmak üzere Kurulumuzun (Resmî Gazetenin 19 Ekim 1985 
gün ve 18903 sayısında yayınlanan) 22/9/1985 gün ve 433 sayılı kararı ile örnek takvim hazır
lanmış ve yenileme seçimleri de bu takvim çerçevesinde ve ancak (seçimin yenilenmesine karar 
verildiği tarih ile ön seçim günü arasındaki sürenin ilçe seçim kurullarınca kısaltılması müm
kün olacak şekilde) yapılagelmektedir. Yeni kurulan beldelerin belediye seçimlerinin, yenile
me seçimlerine benzemesi, başlangıç tarihinin 30 Mart 1986 ve oy verme gününün 1 Haziran 
1986 olarak belirlenmesi ve seçimin başlangıcından önce ön seçimle ilgili olarak görevlilerce 
yapılması zorunlu yasal işlemlerin bulunması karşısında; bu örnek seçim takviminin yeni ku
rulan belediye seçimleriyle bağdaşmayan yönleri üzerinde durularak yapılacak yasal işlemler
le ilgili bazı tarihlerin Kurulumuzca tespit edilmesi ve özellikle takvimdeki 90 günlük sürenin 
kısaltılmaksızın uygulanması, Kurulumuzun tespitleri dışında kalan ve takvimde belirtilen (3 
Mart ilâ 1 Haziran 1986 günleri arasına rastlayan) diğer seçim işlemlerine ait günler ilçe seçim 
kurullarınca gözetilerek (takvimde gösterilen) yasa hükümlerine uygun işlem yapılması; Ana
yasanın 79. maddesinde tanınan genel düzenleme yetkisi içinde Kurulumuzca kabul edilmiş, 
Kurulumuzun tespitleri ise kararın sonuç bölümünde yazılmıştır. 

C — Oy verme günü 1 Haziran 1986 olan bu seçimlere katılabilecek siyasi partilerin 
belirlenmesine gelince: 

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde; siyasi partilerin seçimlere katı
labilmeleri için illerin en az yarısında teşkilât kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması koşulu sayılmakta ve ancak 298 sayılı Ka
nunun 2839 sayılı Kanunla değişik 14. maddesinin 11. nolu bendinde ise; siyasi partilerin, mil
letvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve il genel meclisi üyeleri 
genel seçimlerine katılabilmeleri için, aynı koşullar ile birlikte teşkilâtlanma şartının oy verme 
gününden en az altı ay evvel gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

Görüldüğü üzere, 298 sayılı Kanunun 14/11. maddesiyle, 2820 sayılı Kanunun 36. mad
desinde yer almayan yeni bir koşul (sınırlama) getirilmiş ve siyasi partilerin seçime katılabil
meleri için teşkilâtlanma koşulunun oy verme gününden en az altı ay önce yerine getirilmesi 
şartı ilâve edilmiştir. Burada halli gereken sorun, 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 11. ben
dindeki koşulların orada yazılı genel nitelikteki seçimlerle sınırlı olup olmadığının, bu koşul
ların il ve belediye yenileme ve yeni kurulan belediyeler seçimlerinde de uygulanması gerekip 
gerekmediğinin tespitidir. 

Bilindiği gibi, 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 11. bendi, 2820 sayılı Kanunun kabu
lünden sonra 2839 sayılı Milletvekili Kanunu ile değiştirilmiştir. 298 sayılı Kanunla "seçimle
rin temel hükümleri" düzenlendiğine göre, 298 sayılı Kanunun konuya ilişkin hükmünün özel 
hüküm ve 2820 sayılı Kanunun 36. maddesinin de genel hüküm olduğu ayırımına gidilemez. 
Her iki kanun hükmünün birlikte gözönünde tutulması ve buna göre sorunun halli gerekir. 
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Hal böyle olunca, 2820 sayılı Kanundaki koşullara, 298 sayılı Kanunda öngörülen "oy verme 
gününden en az altı ay evvel teşkilât koşulunun gerçekleşmesinin de" ilâve edileceği kendili
ğinden ortaya çıkar. Bu açıklamalar göstermektedir ki, mahalli idareler yenileme seçimleri ile 
yeni kurulan belediyeler seçimlerine siyasi partilerin katılabilmeleri koşullan hakkında secim 
kanunlannda bir düzenleme yoktur. Ancak, yasa koyucunun, mahalli idareler genel seçimle
rine siyasi partilerin katılabilmeleri koşullarını, bu seçimlerin yenilenmesi halinde veya yeni 
kurulan belediyeler seçimlerinde aramıyacağı düşünülemez. 

Açıklanan esaslar gözetilerek, yeni kurulan belediyeler seçimlerine, ancak 298 saydı Ka
nunun 14. maddesinin 11. bendinde yazdı koşullan taşıyan siyasi partilerin katılabileceği, oy 
verme gününe göre bu siyasi partilerin belirlenip ilân edilmesi Kurulumuz çoğunluğunca 
kabul edilmiştir. 

D — Diğer taraftan, Kurulumuzun (Resmi Gazetenin 11 Şubat 1985 gün ve 18663 sayı
sında yayınlanan) 25/1/1985 gün ve 28 sayılı kararında dile getirilen seçmen kütükleri ile ilgili 
şartlar halen devam etmektedir. Bu durumda, yeni kurulan beldeler belediye seçimlerinde hangi 
seçmen listelerinin kullanılacağının Kurulumuzca belirlenmesine gerek vardır. Anayasanın 79. 
maddesinde tanınan düzenleme yetkisi gözetilerek; seçim çevresinde en son güncelleştirilen seç
men listelerinin (25/1/1985 gün ve 28 sayılı karar ile 140 saydı genelge uyarınca) güncelleştiri
lerek bu seçimlerde kullanılmasının, güncelleştirilecek seçmen listelerinin 3 Nisan ilâ 9 Nisan 
1986 günleri arasında askıya çıkanlmasımn ve oy verme günü olan 1 Haziran 1986 tarihine 
kadar 21 yaşını dolduracak olanlann (1 Haziran 1965 doğumlu olanlar dahil) günceleştirme 
şuasında listelere yazılmasının uygun olacağı Sonucuna varılmıştır. 

E — Bilindiği gibi, 298 sayılı Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 24. maddesi, seçim
lerde görev yapacak sandık kurullarının Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilecek tarih
te kurulmalannı ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek günde göreve başlamalannı öngör
mektedir. O halde, ilçe seçim kurullarınca, Kurulumuzun konuya ilişkin 9/3/1985 gün ve 158 sayılı 
kararında da kabul edildiği üzere, bu seçimde görev yapacak sandık kurullannın teşkili işle
mine 12 Mayıs 1986 pazartesi günü başlanıp 23 Mayıs 1986 cuma günü saat 17.00'ye kadar 
tamamlanması ve sandık kurullannın oy verme gününden 48 saat önce göreve başlatılması 
gerektiğine karar verilmelidir. 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle : 
1 — Kuruluş kararnameleri 1985 malî yılı içinde kesinleşen yeni kurulan beldelerde ya

pılacak belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinin: 
a) Boşalan mahalle ve köy muhtarlıkları seçimleri ile aynı günde, 1 Haziran 1986 pa

zar günü yapılmasına, 
b) Başlangıç tarihinin 30 Mart 1986 pazar günü olduğuna, 
c) Seçim işlemlerine ilçe seçim kurullarınca 3 Mart 1986 pazartesi günü başlanılmasına, 
2 — a) Bu seçime iştirak edecek siyasi partilerin adaylannın 20 Nisan 1986 pazar gü

nü yapılacak önseçimle belirleneceğine, 
b) Adaylığını koyacak olan; 
Siyasi parti teşkilâtında görevli olanların en geç 10 Mart 1986 pazartesi günü saat 17.00'ye 

kadar, 
2839 sayılı Kanunun 18. maddesinde nitelikleri yazılı memurlar ile Türk Silahlı Kuvvet

leri mensuplarının da 7 Nisan 1986 pazartesi günü saat 17.00'ye kadar, 
Görevlerinden çekilmeleri gerektiğine, 
3 — Bu beldelerde seçilecek belediye meclisi asil ve yedek üye sayısının, seçim çevresinin 

bağlı olduğu i l seçim kurulu tarafından (2972 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen esaslar 
uyarınca) en geç 28 Şubat 1986 günü ilçe secim kurulu başkanlıklarına ulaşacak bir zamanda 
tespit edilerek ilçe seçim kurullanna bildirilmesi gerektiğine, 
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4 — İlçe seçim kurullarınca, 3 Mart 1986 pazartesi günü: 
a) Oy verme günü ile seçimin başlangıç tarihinin, 
b) Seçilecek belediye meclisi asıl ve yedek üye sayısının, 
c) Siyasi partilerin adaylarının belirleneceği önseçim gününün, 
d) Adaylığım koyacak siyasi parti teşkilâtında görevli olanlar ile memur ve Türk Si

lahlı Kuvvetleri mensuplarının görevlerinden çekilecekleri tarihin, 
Mahallinde alışılmış usullerle ilân edilmesine, 
5 — İlçe seçim kurulu başkam tarafından, 3 Mart 1986 pazartesi günü: 
a) İlçede teşkilâtı bulunan tüm siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin mühürlenmesi, 
b) Ayrıca 4.noda yazılı bilgilerin tüm siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına bir yazı ile 

bildirilmesi gerektiğine, 
6 — Kurulumuzun 22/9/1985 gün ve 433 sayılı kararına ekli örnek seçim takviminin 

bu seçimlerde de kısmen uygulanması kabul edildiğinden; yukarıda belirlenen günler ve işlem
ler dışında kalan ve örnek takvimde yazılı bulunan ve 3 Mart ilâ 1 Haziran 1986 günleri arası
na rastlıyan diğer seçim işlerine ait günlerin (takvimdeki gibi) ilçe seçim kurulunca tespit edi
lip uygulanması ve takvimde yazılı yasa maddeleri uyarınca işlem yapılması gerektiğine, 

7 — Yeni kurulan belediyeler seçimlerine de 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 11. ben
dinde yazılı koşullan taşıyan siyasi partilerin katılabileceğine, oy verme günü gözetilerek seçi
me katılabilecek siyasi partilerin tespit edilerek ayrıca ilân edilmesine, 

8 — Seçime iştirak edecek siyasi parti adaylarının önseçimle belirlenmesi zorunlu (2972 
S.K.m. 10/c) olmakla beraber, belediye seçimi yapılacak beldede seçime katılacak siyasi parti
nin kayıtlı üyesinin bulunmaması veya beldenin bağlı olduğu ilçede teşkilâtının olmaması hallerinde, 
2972 sayılı Kanunun 10. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca adayları ile adaylarının sırasını 
o siyasi partinin merkez karar ve yönetim kurulunun tespit edebileceğine, 

9 — a) Seçimde kullanılacak birleşik oy pusulalarının, seçim çevresinin bağlı olduğu 
i l seçim kurulu tarafından bastırılmasına, 

b) Birleşik oy pusulasında yer alacak bağımsız aday birden fazla ise adayların oy pu
sulasındaki sırasının, kesin aday listesinin ilân edileceği gün, ilçe seçim kurulunca ad çekme 
suretiyle tespit edilip i l seçim kuruluna bildirilmesine, 

10 — Seçim çevresinde en son güncelleştirilen seçmen listelerinin, Kurulumuzun 
25/1/1985 gün 28 sayılı kararı ile 140 sayılı genelgesi uyarınca güncelleştirilerek bu seçimlerde 
kullanılması gerektiğine, 

Güncelleştirilecek seçmen listelerinin 3 Nisan perşembe günü saat 8.00 ilâ 9 Nisan Çar
şamba günü saat 17.00 arasında askıya çıkarılmasına, listelere 1 Haziran 1986 tarihine kadar 
21 yaşım dolduracak olanların (1 Haziran 1965 doğumlu olanlar dahil) yazılabileceğine, 

11 — İlçe seçim kurullarınca, seçimde görev yapacak sandık kurullannın teşkili işlemi
ne 12 Mayıs Pazartesi günü başlanıp 23 Mayıs saat 17.00'ye kadar tamamlanması gerektiğine 
ve sandık kurullarının oy verme gününden 48 saat önce göreve başlatılmasına, 

12 — Kararın Resmi Gazetede yayınlanmasına, birer örneğinin tüm il ve ilçe seçim ku
rulu başkanlıktan ile siyasi partiler genel başkanlıklarına gönderilmesine, 

17/1/1986 günü oyçokluğuyla karar verildi. 

17/1/1986 günlü 1986/24 saydı karara karşı oy 

Siyasi Partilerin seçimlere katılması konusu 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. 
maddesinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
nun 14/11. maddesinde düzenlenmiştir. Her iki maddede de siyasi partilerin illerin en az yan
sında teşkilât kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinde gurubu bulunması şartlan yer almış olmakla beraber, 298 sayılı Kanunun 14/11. mad
desi illerin en az yansında teşkilât kurmuş olmak şartı ile ilgili bir sınırlama getirmiş ve kuru
luşun oy verme gününden en az altı ay evvel yapılmış olmasını öngörmüştür. Sorun, yeni kurulan 
belediyeler için yapılacak seçimlere katılacak siyasi partilerin tesbitinde hangi hükmün uygu
lanacağının belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. 2820 sayılı Kanunun 36. maddesinde her
hangi bir vurgulama yapılmadan, bütün seçimleri kapsayacak biçimde genel bir deyim, "siyasi 
partilerin seçimlere katılabilmesi için...," deyimi kullanıldığı halde, 298 sayılı Kanunun 14/11. 
maddesindeki düzenleme "milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile bele
diye ve i l genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine...." ilişkin bulunmaktadır. Şu düzenleniş 
şekline göre 2820 sayılı Kanunun 36. maddesi bütün seçimleri kapsaması nedeniyle genel hü
küm, 298 sayılı Kanunun 14/11. maddesi ise sadece milletvekili genel ve ara seçimleri ile ma
halli idareler genel seçimleri ile ilgili olduğundan özel hüküm niteliğindedir. Bu durumda özel 
hükmün sadece kapsamında olan seçimler için uygulanması gerekir. Siyasi Partiler Kanunun
daki düzenlemeye nazaran kısıtlayıcı nitelikte olan 298 sayılı Kanundaki hükmün, kapsamı
nın genişletilerek, genel nitelikte olmadığı çoğunluk tarafından da kabul edilen ve yeni kurulan 
belediyeler için 1 Haziran 1986 tarihinde yapılacak olan seçimlerde uygulanması mümkün de
ğildir. Esasen Yüksek Seçim Kurulu 298 sayılı Kanunun 14/11. maddesinde yer alan seçime 
katılacak siyasi partilerin tespit ve ilân edileceğine ilişkin hükmü, sadece genel seçimlerde uy
gulamak suretiyle bu bentte düzenlenen seçime katılma şartlarının sadece genel nitelikteki se
çimlerle ilgili olduğunu bu güne kadar ki uygulaması ile kabul etmiş bulunmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, yeni kurulacak belediyelerle ilgili seçimlere katılacak siyasi par
tilerin, 2820 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu çoğunluk tarafından da kabul edilen 36. mad
desi uyarınca tesbiti gerekeceği oyu ile kararın bu konu ile ilgili kısmına katılmıyorum. 

Başkan Vekili 
Nuri A L A N 

24 Sayılı Karara Karşı Oy : 
1580 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca 1985 yılında kuruluşları tamamlanan 

16 yeni belediyenin, yine aynı Kanunun 12. maddesi uyarınca 1986 malî yılı içinde yapılacak 
seçimlerinde uygulanacak seçim takvimi, sayın çoğunlukla aramızdaki görüş aykırılığının ne
denini teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi, gerek 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun, gerek 2820 sayılı Siyasi Partiler ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunları ve 
gerekse 2972 sayılı Mahalli İdareler Kanunu, nitelik ve özelliklerine göre, -ön seçimlerde dahil-
seçim işlemlerinin yerine getirilmesi, itirazlar ve bu itirazların incelenip karara bağlanması ko
nularında uyulması zorunlu bir takım kesin süreler getirmiştir. 

Yine Türk Seçim Hukukunda gerek milletvekili ve gerekse mahalli idareler seçimleri, 
yapılış sebepleri ve mahiyetleri itibariyle "genel seçimler", "ara seçimleri" ve "yenileme 
seçimleri" olarak bir ayırıma tabi tutulmuşlardır. Bunlardan birincisi, yasalarca belirlenmiş 
belli süreler sonunda yapılan "olağan" seçimler, ikinci ve üçüncüsü ise bu olağan seçimlerden 
sonra meydana gelen boşalmaları doldurma amacına yönelik (arızi) seçimlerdir. 

Seçim kanunlan, genel kural olarak uygulanması zorunlu bulunan süreler açısından 
"olağan" ve "arızi" seçimler arasında hiçbir ayırım yapmamış, ancak 2839 sayılı Kanunun 
9. maddesi Yüksek Seçim Kuruluna "yenileme" ve "ara seçimlerinde" yasal süreleri kısalta
rak uygulayabilme imkanını tanımıştır. Söz konusu hükmün dikkat çeken en belirgin özelliği
ni, süreleri kısaltabilme yetkisinin sadece "arızi" (ara ve yenileme) seçimlere münhasır bulunması 
keyfiyeti teşkil etmektedir. 

O halde, soruna çözüm getirebilmek ve seçim takvimini yasalara uygun biçimde sapta
yabilmek için her şeyden önce, 1580 sayılı Kanun uyarınca kurulan yeni belediye seçimlerinin, 
bu seçim kategorilerinden hangisine girdiğini sağlıklı biçimde belirlemek lâzımdır. 

Söz konusu seçimlerin bir "ara seçim" olmadığında kuşku yoktur. Çünkü 2972 sayılı 
Kanun belediye ve i l genel meclisi seçimleri için "ara seçim" öngörmemiştir. Bu tür seçimler 
ancak milletvekili ve muhtar seçimleri için söz konusudur. (2839 S. Kanun Md.7 ve 2972 S. 
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Kanun Md. 33) belediyeler için olağan seçim dışında yapılabilecek anzi seçim ise sadece 
"yenileme" seçiminden ibarettir. (2972 S.K. Md.29). 

2972 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde ise yenileme seçimleri; a) Bir seçim çevresin
de yapılan seçimin iptaline karar verilmesi, b) Meclislerin, yetkili organlarca feshi cihetine 
gidilmesi, c) Boşalmaların üye tam sayısının yansından aşağı düşmesi ve d) Belediye baş
kanlığının herhangi bir nedenle boşalmış olması koşullarından birinin gerçekleşmiş bulunma
sına bağlanmıştır. Oysa, yeni kurulan bir belediyede ne iptal, ne fesih, ne de boşalma söz 
konusudur. O halde bu seçimlere "yenileme" seçimi demek te mümkün değildir. Nitekim, ku
rul kararının (A) ve (B) bentlerinde bu husus sayın çoğunlukça da benimsenmiş ve hatta bu 
kararda, yenileme seçimleri hakkındaki yasal esasların yeni kurulan belediye seçimlerinde ay
nen uygulanmasının mümkün bulunmadığı açıkça vurgulanmıştır. Zaten genel nitelikli (ola
ğan) seçimlerle yenileme ve ara seçimleri arasındaki işlemsel fark da, seçim tarihlerinden ve 
uygulanacak yasal sürelerden ibarettir. 

Hal böyle iken çoğunluğun yenileme seçimleri ile sınırlı süre kısaltma yetkisini (2839 S.K. 
Md.9) yeni kurulan belediye seçimlerinde de uygulaması yasaya açık aykırılık teşkil etmektedir. 

Söz konusu seçimlerin -çoğunlukça da benimsendiği üzere-1 Haziran 1986 tarihinde ya
pılmasında yasal ve işlemsel bir zorunlulukta yoktur. Şöyleki; 2972 sayılı Kanun, sadece köy 
ve mahalle muhtar ve ihtiyar meclisi ara seçimlerinin her yıl Haziran ayının ilk pazar günü 
yapılmasını öngörmüştür. Belediye seçimleri için böyle bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
Yeni belediye kumlan 16 yerleşim merkezinde belediye seçimlerinden sonra köy muhtarlıkları 
ve ihtiyar meclisleri hukuki varlıklarını yitireceklerinden, bu yerlerde halen boşalmış muhtar
lık bulunsa dahi 1 Haziran tarihinde yenilenmeleri söz konusu olmayacaktır. Daha açık bir 
anlatımla, aynı tarihe rastlatılmasında yarar umulan iki seçim esasen yoktur. 

ö t e yandan, ön seçim ve seçim-ki her ikisi bir bütün teşkil eder-için, yasalarca belirle
nen normal sürelere göre düzenlenecek bir takvim çerçevesinde bu 16 seçimin herhangi bir 
tarihte ve hep birlikte yapılması mümkündür. Bu takdirde, çoğunluğun güncelleştirmeye, seç
men yaşına vesair yönlere ilişkin endişesi de ortadan kalkmış, bunun ötesinde -sureler açısından-
yasaya uygun bir seçim yapılmış olacaktır. 

Açıklanan bu nedenlerle ve Anayasanın 79. maddesinin Kurulumuza verdiği genel dü
zenleme yetkisini, -2839 sayılı Kanunun 9. maddesindeki açık ve kesin hükme rağmen- ara 
ve yenileme seçimleri dışında kalan seçimlere de teşmil etmenin, yeni bir yasa hükmü getirme 
anlamı taşıdığı düşüncesiyle sayın çoğunluğun seçim takvimine ilişkin görüşüne katılmıyorum. 

Üye 
Ruhi özüarı 

Karar No : 25 
KARAR 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 18/1/1986 günlü yazıda; 2972 sayılı Ma
halli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri Hakkında Kanunun 33. 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, muhtarlıkları boşalan mahalle ve köylerde muhtarlık se
çimlerinin 1986 yılının haziran ayının ilk pazar gününe rastlayan 1 Haziran'da yapılması ge
rektiğinden söz edilerek, bu seçimin başlangıç tarihinin ve seçimde gözetilecek diğer yasal 
esasların tesbiti istenilmiş olmakla konu incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü : 

1 — Gerçekten 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun 33. maddesinin ikinci fıkrasında, boşalan mahalle ve köy muh
tarlıkları için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılması öngörülmektedir. Ancak, 
aynı Kanunun (seçim dönemi - seçim başlangıç tarihi ve seçim günü) başlığım taşıyan 8. mad
desinde "....her seçim döneminin beşinci yılındaki mart ayının 30. günü seçim başlangıç tari
hidir. Aynı yıl haziran ayının ilk pazar günü oy verme günüdür." denildiği halde, muhtarlıktan 
boşalan mahalle ve köylerde yılda bir kez yapılması gereken muhtar seçimlerinin başlangıç 
tarihi hakkında bir hükme kanunda yer verilmemiştir. 

Oysa, boşalan muhtarlıklar için yılda bir kez seçim yapılması yasa gereği olduğuna göre, 
özellikle hangi tarihe kadar boşalan muhtarlıklar için seçim yapılacağının belirlenmesi bakı-
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mından bu seçimlerin de başlangıç gününün tesbitinde zorunluluk vardır. O halde, yılda bir kez 
yapılan boşalan mahalle ve köy muhtarlıkları seçiminin başlangıç günü tespit ve bu başlangıç günü 
de (2972 Sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gözetilip) 30 Mart olarak kabul edilmelidir. 

Seçimin başlangıç günü tespit edildiğine göre, başlangıç gününe, yani 30 Mart 1986 ta
rihine (29 Mart günü saat 17.00'ye) kadar boşalan mahalle ve köy muhtarlıkları için seçim 
yapılması gerekir; bu tarihten sonra boşalan muhtarlıklar seçimi ise gelecek yıl yapılacak Ha
ziran ayındaki muhtarlık seçimine kalır. Şu kadar ki, bu yerlerde aynı zamanda mahalle ihti
yar heyeti veya köy ihtiyar meclisi seçimlerinin yapılması koşullan gerçekleşmekte ise, 2972 
sayılı Kanunun 33. maddesinin beşinci fıkrası uyannca, ertesi yılın haziran ayı beklenmeksi
zin mahalle ihtiyar heyeti veya köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri ile birlikte aynı günde bo
şalan muhtarlık seçimi de yapılır. 

30 Mart 1986 gününe kadar muhtarlıktan başalmakla beraber ilçe seçim kurulu baş
kanlıklarına bildirimleri geciken mahalle ve köyler olabilir. Bu nedenle, ilçe seçim kurulu baş
kanlarının; mahallin en büyük mülkiye amirine yazacağı bir talimat ile (29 Mart 1986 günü 
saat 17.00'ye kadar muhtarlıkları boşalan mahalle ve köylerin adlarının aynı gün saat 17.00'den 
sonra bildirilmesini) istemesi ve boşalan muhtarlıkları bu işlemle tespit ettikten sonra, seçim 
yapılacak mahalle ve köylerde bu yılki seçimlerin başlangıç gününün 30 Mart 1986 ve oy ver
me gününün de 1 Haziran 1986 pazar günü olduğunu ve muhtarlık seçimi yapılacak mahalle 
ve köylerin adlarım 30 Mart 1986 günü sabahı alışılmış mahalli araçlarla ilân etmesi de yasa 
hükümlerine uygun düşer. 

2 — Diğer taraftan, Kurulumuzun (Resmi Gazetenin 11 Şubat 198S gün ve 18663 sayılı 
nüshasında yayınlanan) 25/1/1985 gün ve 28 sayılı kararında seçmen kütükleri ile ilgili olarak 
dile getirilen şartlar halen devam etmektedir. Hal böyle olunca, boşalan mahalle ve köy muh
tarlıkları seçimlerinde hangi seçmen listelerinin kullanılacağının Kurulumuzca belirlenmesine 
gerek duyulmuş ve Anayasanın 79. maddesinde tanınan genel düzenleme yetkisi içinde; seçim 
çevresinde en son güncelleştirilen seçmen listelerinin (25/1/1985 gün ve 28 sayılı karar ile 140 
sayılı genelge uyannca) güncelleştirilerek bu seçimlerde kullanılmasının, gUnceUeşurilecek seçmen 
listelerinin 3 Nisan ilâ 9 Nisan 1986 tarihleri arasında askıya çıkarılmasının ve oy verme günü 
olan 1 Haziran 1986 tarihine kadar 21 yaşım dolduracak olanlann (1 Haziran 1965 doğumlu 
olanlar dahil) listelere yazılmasının uygun olacağı sonucuna vanlmıştır. 

3 — Bilindiği gibi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 2234 sayılı Kanunla değişik 24. maddesi, seçimlerde görev yapacak sandık ku
rullarının Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilân edilecek tarihte kurulmalanm ve Yüksek Se
çim Kurulunca belirlenecek günde göreve başlamalarını öngörmektedir. O halde, ilçe seçim 
kurullarınca, Kurulumuzun konuya ilişkin 9/3/1985 gün ve 158 say ı l ı kararında da kabul edildiği 
gibi, bu seçimde görev yapacak sandık kurullarının teşkili işlemine 12 Mayıs 1986 pazartesi 
günü başlanıp 23 Mayıs 1986 cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlanması ve sandık kurul
larının oy verme gününden 48 saat önce göreve başlatılması gerektiğine karar verilmelidir. 

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle : 
1 — a) 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Se

çimi Hakkında Kanunun 33. maddesinin ikinci fıkrası uyannca 1 Haziran 1986 pazar günü 
yapılacak muhtarlıkları boşalan mahalle ve köylerin muhtarlık seçimlerinin başlangıç tarihi
nin 30 Mart 1986 pazar günü olduğuna; 

b) 1 Haziran 1986 pazar günü, 29 Mart 1986 cumartesi günü saat 17.00'ye kadar muh
tarlıktan boşaldığı ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca tespit edilen mahalle ve köylerde muhtar
lık seçimi yapılabileceğine; 

c) 29 Mart 1986 cumartesi günü saat 17.00'den sonra muhtarlıktan boşalan mahalle 
ve köylerdeki boşalan muhtarlıklar seçimlerinin ise 1987 yılında yapılacak boşalan muhtarlık
lar seçimleri ile birlikte yapılması gerektiğine; 

2 — Oy verme ve seçimin başlangıç gününün, 1 Haziran 1986 pazar günü muhtarlık 
seçimi yapılacak mahalle ve köylerin adlarının, ilçe seçim kurulu başkanhklannca ve 30 Mart 
1986 günü sabahı alışılmış mahalli araçlarla ilân edilmesine; 
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3 — Seçim çevresinde en son güncelleştirilen seçmen listelerinin (Kurulumuzun 25/1/1985 
gün ve 28 sayılı karan ile 140 sayılı genelgesi uyarınca) ilçe seçim kurullarınca yeniden güncel
leştirilerek bu seçimlerde kullanılması gerektiğine; 

Güncelleştirme işlemleri için seçmen listelerinin 3 Nisan Perşembe günü saat 8.00 ilâ 
9 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 arasında askıya çıkarılmasına, listelere 1 Haziran 1986 ta
rihine kadar 21 yaşım dolduracak olanların (1 Haziran 1965 doğumlu olanlar dahil) 
yazılabileceğine; 

4 — İlçe seçim kurullarınca, bu seçimlerde görev yapacak sandık kurullarının teşkili 
işlemine 12 Mayıs pazartesi günü başlanıp 23 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamam
lanması gerektiğine ve sandık kurullarının oy verme gününden 48 saat önce göreve 
başlatılmasına; 

5 — Kararın Resmi Gazetede yayınlanmasına ve birer örneğinin de başkanlık genel ya
zısı ile birlikte tüm 11 ve İlçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine; 

18/1/1986 günü oybirliğiyle karar verildi. 

TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASıNCA 
7 ŞUBAT 1986 TARIHINDE UYGULANACAK KURLAR : 

BÜLTEN NO:1986/26 
DO VıZ DO VıZ EFEKTIF EFEKTIF 

DÖVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS 

ı ABD DOLARı 
1 AVUSTRALYA DOLARı 
1 AVUSTURYA SILINI 
1 ALMAN MARKı 
1 BELÇIKA FRANGı 
1 DANIMARKA KRONU 
1 FRANSıZ FRANGı 
ı HOLLANDA FLORINI 
1 ıSVEC KRONU 
1 ISVIÇRE FRANGı 
100 ITALYAN LIRETI 
100 JAPON YENI 
1 KANADA DOLARı 
1 KUVEYT DINARı 
1 NORVEÇ KRONU 
1 STERLIN 
1 SUUDI ARAB.RIYALI 

585.15 596.85 
416.51 424.84 
34.91 35.61 
245.75 250.67 
12.02 12.26 
66.65 67.98 
80.21 81.81 
217.61 221.96 
77.89 79.45 
290.40 296.21 
36.13 36.85 
307.84 314.00 
412.95 421.21 
2047.38 2088.33 
76.76 80.34 

815.11 831.41 
160.30 163.51 

585.15 602.70 
395.68 429.01 
34.91 35.96 
245.75 253.12 
11.42 12.38 
66.65 68.65 
80.21 82.62 
217.61 224.14 
77.89 80.23 
290.40 299.11 
34.32 37.21 
292.45 317.08 
392.30 425.34 
1945.01 2108.80 
74.82 81.12 
815.11 839.56 
152.29 165.11 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD DOLARı 16.7616 
2.381 

48.6813 
8.7794 
7.2952 
2.6889 
7.5125 
2.0149 
1619.57 
190.08 
1.417 

7.4295 
3.6503 SUUDI ARABISTAN RIYALI 
.7118 

3.4989 
1.393 

6 ŞUBAT 1986 TARIHINDE UYGULANAN 1 GR. 995.0 AYAR ALTıNıN: 
ALIS FIYATı:TL 6700.00 
SATıŞ FIYATı:TL 6750.00. 

AVUSTRALYA DOLARı 
KUVEYT DINARı 
STERLIN 

AVUSTURYA SILINI 
ALMAN MARKı 
BELÇIKA FRANGı 
DANIMARKA KRONU 
FRANSıZ FRANGı 
HOLLANDA FLORINI 
ıSVEC KRONU 
ISVIÇRE FRANGı 
ITALYAN LIRETI 
JAPON YENI 
KANADA DOLARı 
NORVEÇ KRONU 
SUUDI ARABISTAN 
ABD DOLARı 

Yargı Bölümü Sayfa 8 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kurulu; Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 

7 Şubat 1986 CUMA Sayı : 19012 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 2 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlıği'ndan BucUrilmiştir : 

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 
1 — Tasviye işlemleri Ankara 2 Nolu Tasfiye Kurulu tarafından yüTütülen Tam Tica

ret (Ferzat Tosun Karakaş)'in Yenimahalle ilçesi 1. Bölge, Macunköy Karataş yazısı mevkii, 
4932 Parselde kayıtlı 15/49600 hisseli olan ve Demetevler Demetgül Mah. 11. Sok. No :5 Dai
re 38 Ankara adresinde bulunan gayrimenkul (Daire) 10/3/1986 tarihinde saat 11.00 — 12.00 
arasında G . M . K . Bulvarı No :6 Kat :2 Kızılay/Ankara adresinde açık artırma suretiyle ve pe
şin para ile satılacaktır. 

Birinci satışta muhammen bedelin % 75'ine aha çıkmaması halinde ikinci satış 20/3/1986 
günü aynı yer ve saatlerde tekrarlanacaktır. 

2 — Taşınmaz daire olup, muhammen bedeli 6.000.000. - TL'dir. 
3 — Satışa katılacak olan alıcıların, satış saatinden önce muhammen bedelin % 10'u 

tutarındaki nakdi, kurulumuzca, T. Emlak Kredi Bankası Kızılay Şubesi nezdinde açtırılmış 
D.Ç.M. 418 nolu hesabına yatırılması ve buna ait belgeyi veya banka teminat mektubu yahut 
devlet tahvilini satışın başlamasından önce kurulumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Bakanlıklar, KİT ve diğer kamu kurumlan, taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklılar, 
satışa teminat aranmaksızın katılabilirler. 

4 — 35 Sayılı K.H.K. 'nin 13. maddesi uyarınca, sauşın yapıldığı günü takip eden 7 gün 
içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu tak
dirde ilk aha ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10'uncu günde bir defa
ya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak, satış en çok artıranın üzerinde bırakılır. 

Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak, nakit 
veya banka teminat mektubu yahut devlet tehvili şeklinde kurulumuza yatırmadıkça artırma 
talepleri kabul edilmez. 

5 — Kurul, artırma sonunda gerekli fıatın oluşmadığına kanaat getirirlerse satıştan sar
fınazar edebilir. 

6 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine intifak hakkı sahipleri-
de dahildir) Bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
rının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde kurulumuza bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakacaklardır. 

7 — Satılacak gayrimenkullere ait vergi, harç, damga resmî alıcıya ait olacaktır. 
8 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için kurulda açık olup mas

rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışa iştirak edenler şartname
yi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. 

İlân olunur. 
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İstanbul (9) No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından BUdirilnüştir : 
İcra ve İflas Kanunu'nun 206 ve 207'nci maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Ka-

nun'un 232 ve 235'nci maddeleri ile 35 sayılı KHK'nin değişik 15'nci maddesinin 1 ve 3 No. 
lu fıkrası uyarınca 27/8/1984 ve 10/1/1985 günlerinde sırasıyla 18502 ve 18631 sayılı Resmî 
Gazete'lerde ilân edilen Alacaklılar Sıra Cetvellerine ek Alacaklılar Sıra cetvelidir. 

Bankerin Unvanı Banker Kastelii Menkul Değerler Ticaret A . Ş. 
İş Yeri Adresi Bahçekapı 4'ncü Vakıf Han Sirkeci/İstanbul 
Kayıt No 588 
Alacaklının isim ve Unvanı : Hazine Alacağı (35 sayılı KHK'nin 20'nci maddesi ge

reği fondan yapılan ödemeler) 
Talep Edilen 69.926.742,— T L . 
Kabul Edilen : 69.926.742,— T L . 
Red Edilen : — 
Sırası : Tüm alacakların ödenmesinden sonra 
Karar Kabul edildi 
Kayıt No 587 
Alacaklının İsim ve 
Unvanı Hazine Alacağı 
Talep Edilen 14.006.586,— T L . 
Kabul Edilen : 14.006.586,— T L . 
Red Edilen : — 
Sırası : Tüm alacakların ödenmesinden sonra. 
Karar : Kabul edildi. 
35 sayılı KHK'nin 48 sayılı K H K ile eklenen Ek 12'nci maddesinin 3 ve 4'ncü fıkrası 

uyarınca tahvil ve mevduat sertifikası faizlerinin net olarak ödenmesi sebebiyle Tasfiye Masa
sına Bankalar ve şirketler tarafından hazine alacağı olarak kaydettirilen ve daha önce 10/1/1986 
gün ve 18631 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Alacaklılar Sıra Cetveünden 31/12/1985 tari
hi itibariyle hesaplanarak ilân edileceği belirtilen hazine alacağı (Alacak kaydettiren firmalar 
ile bildirdikleri hazine alacakları miktarlarını içeren ayrıntılı listeler Tasfiye Kurulunda sak
lanmaktadır. Bundan sonra meydana gelecek değişiklikler ve kaydettirilen hazine alacakları 
Tasfiyenin kapanmasına kadar yıl sonları itibariyle ilân edilecektir.) 

Bu ek sıra cetveline, 35 sayılı KHK'nin değişik 15'nci maddesinin 1 No. lu fıkrası uyarınca 
ilân tarihinden itibaren 15 gun içinde, İstanbul Asliye 2'nci Ticaret Mahkemesine itiraz edilebilir. 

ilân olunur. 

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Kıdemli Hâkimliğinden : 
Esas No : 1985/12 
Karar No : 1985/216 
Karar Tarihi : 2/7/1985 
Suç : Siyasi maksatla telkinatta bulunmak. 
Sanık : Ekrem Güreş-Selim ve Halis oğlu 1948 D.lu Bingöl inönü Mah. Nüf. kayıtlı. 

İstanbul İli Beşiktaş İlçesinde bulunan Mimar Sinan Üniversitesi binasında bulunan Aydın ve 
Cafer Güreş isimli kardeşlerin yamnda mukim. 

Hüküm özeti; Yukarda açık kimliği ve kendisine yüklenen suç yazılı sanık hakkında mah
kememizce yapılan yargılama sonunda T.C.K. 142/1, As.C.K.mın 148/B mad. uyarınca Neticeten 
Yedi Yıl Altı Ay Ağır Hapis Cezası İle Mahkumiyetine; T.C.K. nun 31 nci mad. uyarınca muebbe-
den kamu hizmetlerinde yasaklanmasına, T.C.K. nun 33 mad. uyarınca ceza müddeti süresince ya
sal kısıtlılık halinde bulundurulmasına; T.C.K.nun 173/3 mad. uyarınca taktiren iki yıl altı ay müd
detle Bingöl ilinde genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına, 353 sayılı Kanunun 132 ve 
71/a mad. uyarınca gıyaben tutuklanmasına ve hakkında yeteri kadar gıyabi tutuklama müzekke
resi çıkarılmasına, 353 sayılı Kanunun 251 nci mad. uyarınca tutuklulukta ve nezarette geçireceği 
sürelerin hükümlülük süresinden indirilmesine, karar verilmiştir. 

Karar temyiz yolu açık olmak üzere sanığın Yokluğunda verilmiş olup, bugüne kadar 
bilinen adreslerinde bulunamaması sebebiyle kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu 28 ve devamı mad. uyarınca sözü geçen hükmün kendisine ilânen tebliğine ve 
Resmî Gazete'de ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildiği 
duyurulur. 1334 / 1-1 
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Akşehir Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1985/125 
K. No : 1985/190 
30/4/1985 tarihinde işlediği Görevli memura Mukavemet, Mütecaviz sarhoşluk suçun

dan sanık olup Konya-Hadim İlçesi Taşkent Kasabası Şıhlar Mahallesinde nüfusa kayıtlı olup 
Istanbul-Bakırköy İnönü Cad. Erguvanlar Sk. Emin apt. kat 5, No 12 de mukim Şakir Oğ. 
ŞUkran'dan olma 10/3/1962 D.lu Doğan Taşatan hakkında mehkememizde yapılan duruş
ması sonunda 28/5/1985 tarih ve 1985/125-190 sayılı kararla Görevli memura mukavemet su
çundan T C K 260, 647 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile dört bin iki yüz lira ağır para cezası, 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan TCK 572/1,647 sayılı Kanunun 4. maddesi ile Onsekizbin lira 
hafif para cezası ile cezalandırıldığı, verilen iş bu karar sanığın bunca aramalara rağmen bulu
namamış olması sebebi ile kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kânunun 28 ve 29. maddeleri gereğince iş bu karar özetinin kendi
sine Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve karar özetinin Resmî Gazete'de neşrini müteakip on-
beş gün sonra kensidine tebligat yapılmış sayılacağı ilân olunur. 810 

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1981/85 
K. No : 1984/204 
Karar Tarihi : 24/12/1984 
Yaralama suçundan dolayı Mahkememizin yukarıda tarih ve numarası yazılı ilamıyla, 

TCK.nun 464/2, 51/2, 59/2 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddeleri gereğince 500,— Ura Ağır Pa
zar Cezasına çarptırılan, Sivas İli Kayadibi Nahiyesi Söğütcü Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet 
oğlu 1963 D.lu Kemalettin Çetinkaya hakkındaki gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen bu
lunamadığından kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince gıyabi hükmün adı geçene ilânen 
tebliğine, neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı hususu ilân olunur. 806 

» 
Ankara Yedinci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1985/878 
K. No : 1985/711 
Kumar Oynamak suçundan mahkememizin 4/11/1985 tarihli ilamı ile TCK.nun 568/1, 

2370/1,647/4. maddeleri gereğince Dörtbinbeşyüz lira para cezası ile hükümlü Asım oğlu 1952 
doğumlu Lütfü Başaran hakkındaki gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasımn 29.cu maddesi gereğince adı 
geçen hükümlü kararın ilamının tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

808 

E. No : 1985/851 
K. No : 1985/724 
Muvazene Dışı Hareket suçundan mahkememizin 4/11/1985 tarihli ilamı ile TCK.nun 

547 maddesi gereğince Üçbinlira Hafif Para Cezası ile hükümlü Hasan kızı 1956 doğumlu Şemsi 
Kesim hakkındaki gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasımn 29.cu maddesi gereğince adı geçen hükümlü 
kararın ilamının tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

807 
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Sungurlu Tapulama Hâkimliğinden : 

1969/142 

Davacısı Gökçam Köyünden Zeynel Sakcak davalıları Beyyurdu Köyünden Şehriban 
Karagöz, Lütfı Menekşe ve arkadaşları olan tapulama tesbitine itiraz davasımn yapılan mah
kemesi sonunda; 

Mahkememizce verilen 20/5/1976 tarih 1969/142 E. 1976/104 sayılı kararı davalılar
dan Şahsade Kabak adına defalarca adres araştırılmasına rağmen açık adresi tesbit edilip teb
liğ edilmediğinden adı geçene yukarda esas ve karar numarası yazılı Beyyurdu Köyüne ait 1130 
nolu parselin ilgili komisyon kararının iptali ile 30 pay sayılarak 24 payının davacı Zeynel Sa
çak adına 3 payımn davalılardan Sultan Odabaş'a, 3 payının da yine davalılardan Satı Alibaz 
adına tapuya tesciline dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar Davalılardan Şahsade 
Kabak adına karar tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur. 

809/1 

1971/148 
Kavşut Köyünden davacısı Ömer Tombuloğlu davalıları yine aynı Köyden Canan Con-

bul ile Veli Tombuloğlu olan tapulama tesbitine itiraz davasımn yapılan mahkemesi sonunda; 
Mahkememizce verilen 6/5/1975 tarih 1971/148 E. 1975/40 Sayılı kararı davalılardan 

Veli Tombuloğlu mirasçıların Hanım, Remziye, İsmail, Mustafa, Abdullah ve Adil Tombulo-
ğulların defalarca adres araştırılmasına rağmen açık adresleri tesbit edilemediğinden adı ge
çenlere yukarda esas ve karar numarası yazılı Kavşut Köyüne ait 636, 736, 984, 1233, 1453, 
1304, 1372, 1529, 1813, 2018, 2329, 585 nolu parsellerle ilgili parsellerden davacı yapmış ol
duğu itirazından vezgeçtiğinden ve itiraz etmemiş sayılacağına dair verilen karar Veli Tombu
loğlu mirasçıları adlarına karar tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur. 

809/2 

1973/44 
Davacı Tokuilu Köyünden İbrahim Doğanbaz davalıları yine Tokullu Köyünden Paki

ze Uzunkaş, Alahattin özgökmen ve arkadaşları olan tapulama tesbitine itiraz davasının ya
pılan mahkemesi sonunda; 

Mahkememizce verilen 28/8/1973 tarih ve 1973/44 E . 1973/194 Sayılı kararı davalılar
dan Pakize Uzunkaş adına defalarca adres araştırılmasına rağmen açık adresi tesbit edileme
diğinden adı geçene yukarda esas ve karar numarası yazılı Tokullu Köyüne ait 781 nolu par
selle ilgili kararda davacının itirazının kabulü ile davacı İbrahim Doğanbaz adına tesciline Yar
gıtay yolu açık olmak üzere karar verildiğinin davalı P\kize Uzunkaş'a karar tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

809/3 

1975/238 
Davacısı Büyükincesu Köyünden Hayrettin Çubuk davalısı yine aynı Köyden Feride De-

rihan olan tapulama tesbitine itiraz davasının yapılan mahkemesi sonunda; 

Mahkememizce verilen 10/4/1978 tarih 1975/238 E. 1978/32 sayılı karan davalı Feride 
Derihan'a defalarca adres araştırılmasına rağmen açık adresi tesbit edilemediğinden adı geçe
ne yukarda esas ve karar numarası yazılı Büyükincesu Köyüne ait 735 nolu parselle ilgili itiraz 
davacı Hayrettin Çubuk adına tapuya tesciline dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen 
karar Feride Derihan adına karar tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur. 

809/4 
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Çankın-Ovacık İlçesi Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/14 
K. No : 1985/20 
1 — Mehmet Hastürk, Mustafa ve Cemileden olma 1947 D.lu Ovacık İlçesi Güneysaz 

Köyünden olup Dörtyol özerli Mahallesinde oturur, 
2 — Zehra Aydın, Ramazan ve Hanifeden olma 1964 D.lu, Ovacık İlçesi Güneysaz 

Köyünden, 
3 — Mehmet Demir, İbrahim oğlu 1964 D.lu Afşin İlçesi Armutalan Köyünden, 
4 — Nihat Kaynak, Küçükmustafa oğlu 1956 D.lu Afşin İlçesi Armutalan Köyünden, 
5 — Bekir Demir, Battal oğlu 1947 D.lu Afşin İlçesi Beyçeğiz Mahallesinde oturur, 
Suç tarihi olan 3/7/1980 tarihinde M . Fiil ve çalışma hürriyetini engelleme ve yarala

makla biten kavgaya katılma suçundan yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıkların mahkeme
mizde yapılan açık yargılamaları sonunda; 

Sanık Mehmet Hastürk'ün 11/6/1985 tarihinde verilen karar gereğince gıyabında TCK. 
nun 201/2 maddesi gereğince 8 ay hapis cezası, 

Sanık Zehra Aydın'ın gıyabında verilen TCK. nun 201/2 maddesi ve 55/3 maddesi ge
reğince 5 ay 10 gün hapis cezası 647/4 maddesine göre 16.000,— T L . ağır para cezası ile 
cezalandırıldığı, 

Sanıklar Mehmet Demir, Nihat Kaynak ve Bekir Demir'in gıyaplarında verilen karar 
TCK. nun 456/4-463. maddeleri gereğince l'er ay hapis cezası ile cezalandırıldıkları. 

Sanıklara verilen cezalarının 647 sayılı 6. maddesi gereğince ertelenmesine karar veril
miş olduğu, bu verilen kararın tüm sanıkların aranmalarına rağmen bulunup tebliğ 
edilemediğinden; 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen 
tebliği ile aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı ilân olunur. 802 

• 
Bakırköy 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E . No : 1982/719 
K. No : 1984/502 
26/6/1982 Suç tarihi itibariyle geceleyin bina içerisinden hırsızlık suçundan sanık olup 

Elazığ, Palu, Yalnızdamcı Köyü H . 26, C. 149/1, S. 93'de nüfusa kayıtlı İbrahim ve Hatice-
den olma 1952 D.lu, Mustafa Zeran'ın hakkında mahkememizde yapılan açık duruşmalar so
nunda sanığın hareketine uyan TCK. nun 491/4, 525 maddeleri gereğince 1 sene hapis ve bu 
kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına mütedair mahkememizden veri
len 24/9/1984 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden 
itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan tahsiline, karar veril
diği ilânen tebliğ olunur. 804 

Sivas 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1985/158 
Davacılar Hasan Koçak vekili Av. Yaşar Yalan tarafından davalılar Hasan Yıldırım 

ve müşterekleri aleyhine açılan tapu iptali ve Men'i müdahele tescil davasında verilen ara ka
ran gereğince; 

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı Fatma Karahan mahkememize du
ruşmanın bırakıldığı 13/2/1986 günü saat 8.30'da hazır bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmedi
ği takdirde yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemiyeceği tebligat yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 800 
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Kozaklı Asliye Caza Hâkimliğinden : 

E. No : 1978/141 
K. No : 1985/42 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan Mahkememizin 

19/3/1985 tarihli ilamı ile TCK.nun 459/2,459/son ve 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 maddeleri uyarınca 
hükümlü Nevşehir İli Merkez Yeni Mahalle nutusuna kayıtlı Ahmet-Sıdıka oğlu 1940 Doğumıu 
Kozaklı İlçesi Karasenir Köyünde oturur, halen 8261 Burkireen Alz Sasten Str 6 B. Almanya'
da bulunur. Yüksel Menevşe'nin hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunma
dığı ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilâ-
nen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 801/6 

E. No : 1982/125 
K . No : 1985/31 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan Mahkememizin 

19/2/1985 tarihli ilamı ile TCK.nun 459/2, 459/son ve 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 maddeleri 
uyarınca hükümlü Şefaatli İlçesi Kuzeyce Köyü nüfusuna kayıtlı Osman oğlu Nazikden ol
ma 2/1/1955 Doğumlu A l i Yucesoy'un hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bu
lunmadığı ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kara
rın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 801/7 

E. No : 1983/107 
K. No : 1984/140 
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 26/12/1984 günlü ilamı ile TCK.nun 503/1 mad

desi gereğince 6 ay hapis 3000 lira ağır para cezası ile hükümlü Haymana İlçesi Dereköyü nü
fusuna kayıtlı Mehmet-Meryem oğlu 1940 Doğumlu İsmet Savaş (KARA) hakkındaki gıyabi 
ilam bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen 
tebliğ olunur. 801/8 

Yalova Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1984/682 
K. No : 1985/219 
Sanık : Osman Kanat, Ahmet oğlu, 1943 D.lu Ayşe Dudu'dan olma, Bekar, Cahil, Gar

sonluk yapar, Sabıkasız, Türk, İslam, İzmir Menemen İlçesi Emiralem Gölece Köyü nüfusu
na kayıtlı olup, Yalova Efes Otelinde kalır. 

Suç : Saldırgan sarhoşluk ve zarar verme 
Suç Tarihi : 21/11/1984 
Tevkif Tarihi : 21/11/1984 
Tahliye Tarihi : 14/12/1984 
Yukarıda suç vasfı ve açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizin 1/4/1985 ta

rihli ve 1984/682-1985/219 karar sayılı hükmü ile TCK.nun 572/1. maddesi gereğince 2 ay 
hafif hapsine, TCK.nun 59/2. maddesi gereğincecezasından 1/6 sının indirilerek Bir Ay Yir
mi Gün Hafif Hapis Cezasına Mahkum edildiği, TCK.nun 40. maddesi gereğince tutuklu kal
dığı günlerin cezasından sayılmasına, 340 lira yargılama giderinin sanıktan alınmasına dair 
karar verilmiş olduğundan sanık gösterilen tüm adreslerinden aranmış bulunamamış ve hük
mün kendisine tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı mad
deleri gereğince sanık hakkındaki hükmün Resmî Gazete ile tebliğine, ilân yapıldığı tarihten 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

S86 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı Teşekkülümüz ihtiyacı malzemeler kapalı zarfla teklif 
alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

İhaleye ait Şartname İstanbul, Bahçekapı Yalı Köşkü Cad. 19 Mayıs Han Kat 3'deki 
İkmal ve Tedarik Dairesi Başkanlığın'dan bedeli mukabilinde temin edilebilir. 

Teklifler engec aşağıda belirtilen tarihte saat 17.00'ye kadar verilmiş olacaktır. 
Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Dosya No: 1986/1007, Malzemenin Cinsi: 20 mm.'lik Prinç Jeton Pulu, Miktarı: 250.000 

Adet, Son Teklif Verme Tarihi: 17/2/1986. 
1140 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

64.KİM.308 dosya no ile Kırıkkale Barut Fabrikasının ihtiyacı 1000 Kg. Etil Glikol (Tek
nik) malzemesi satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, İs
tanbul'da İnönü Cad. No: 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğümüzden 
temin edilebilir. 

Bu ihaleye iştirak eden firmaların şartnamelerine göre hazırlayacakları teklif mektup
larını kapalı bir zarf içerisinde engeç 13 Şubat 1986 günü saat 17.00'ye kadar M . K . E . Kurumu 
Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne gönderilmeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya 
tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

1024 / 1-1 

İller Bankasından : 

1 — Bankamızca İç Piyasadan 2 adet burgulu ve 7 adet santrifüj tip kanalizasyon pom
pası satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinde ve İstanbul/Kartal Maltepe Depo ve 
İkmal Müdürlüğümüzde görülerek 5.000,— T L . bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 3/3/1986 gunu saat 12.00'ye kadar Bankamızda bulundurulacak 
ve aynı gün saat 15.30'da Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Satınalma Komisyonunda 
açılacaktır. 

4 — Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine 
tabi değildir. 996 / 1-1 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz Tarla Kültürleri Şubesi ihtiyacı olan Toprak Altı ve Toprak Üstü Haşe
re İlacı 17/2/1986 günü saat 14.30 da kapalı zarf usulü ile ihale edilerek alınacaktır. 

Bu işin Muhammen Bedeli 2.475.000,— lira geçici teminatı 173.250,— lira Kat'i temi
natı 247.500,— liradır. 

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2§86 Sayılı Yasaya tabi değildir. 

1336 / 1-1 
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Hatay Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Hatay-lskenderun Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı işi 2490 sayılı kanunun 51. 

maddesine göre Müteahhit Nam ve Hesabına Açık Eksiltme Usulü ile yapılacaktır. İşin 
100.000,— TL. ' l ik kısmı 1985 yılı Birim Fiatlanyla, geri kalan kısmı 1986 ym Birim Fiatlarıy-
la yapılacaktır. 

2 — İşin keşif bedelli 31.897.458 — TL. 
3 — İhale 10/02/1986 Pazartesi günü saat 11.00'de Hatay Bayındırlık ve İskân Mü

dürlüğünde yapılacâTctır. 
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Bayındırlık ve İskân Müdür

lüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) Hatay Valiliği adına alınmış 956.924,— TL.' l ik geçici teminatı, 
b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslı ya da noter 

tasdikli suretini vermeleri gerekir. 
6 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler belgelerini ihale saatinden bir saat öncesine 

kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Telgrafla müracaatlar, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bu ihaleyle ilgili daha önce yapılan ilan hükümsüzdür. 
Keyfiyet ilan olunur. 1327 / 1-1 

> 

Muş İli özel İdare Müdürlüğünden : 

1 — Muş İli Köy Hizmetleri ihtiyacı bulunan bir adet lastik tekerlekli Ekskavatör satın 
alınacaktır. 

2 — İhalesi 25 Şubat 1986 Salı günü İl Daimi Encümeni huzurunda 2886 sayılı Kanu
nun 35 ci maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Ekskavatörün muhammen bedeli 35.000.000,— (Otuzbeşmilyon) lira olup geçici 
teminatı 1.050.000,— liradır. 

4 — İhaleye İmalatçı firmanın Türkiye Mümessili veya Türkiye Mümessilinin yetkili 
kıldığı firmalar katılabilir. 

5 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 
6 — Bu işe ait İdari ve teknik şartnameler mesai saatleri içersinde Muş özel İdare Mü

dürlüğünde görülebilir. 
İlan olunur. 1304 / 1-1 

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce satın alınacak olan ve 16-19/1/) 986 tarihli Resmî Gazete'de 20-22/1/1986 
tarihli Hür, Vatan, Dünya, Son Havadis, Rapor ve Ticaret Gazetelerinde ilân edilen 17 Kalem 
İş Makinasının; 

1 — 12 adet Arazöz teknik şartnamesi teknik özellikler maddesinde; 
a) 2-2 araç üzerinde bulunacak en az 14.000 litre'lik depo 4.000 litre olarak. 
b) 2-2 27. Maddesindeki minimum'un 1.400 litre'lik depo 400 litre olarak 

değiştirilmiştir. 
2 — 3 adet Mobil Tanbur karıştırıcısı yeniden işleme Plenti teknik şartnamesinde; 
2-2. Maddesine çıkış ısısı 140° - 160°C ve nem oranı maximum % 5 olarak. 
İlave edilmiştir. 1302 / 1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'den : 

LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR 
Fabrikalarımızın 1986/1987 kampanya dönemi ihtiyacı olarak alt ısı değerleri; 
— 4000 kcal/kg.*dan yüksek, (Yaklaşık olarak 500.000 ton) 
— 2500 kcal/kg. ile 4000 keal/kg. arasında olmak üzere, (Yaklaşık olarak 200.000 ton) 

iki grup linyit kömürü satın alınacaktır. 
İlgililerin; Ankara Mithatpaşa Caddesi No: 14'deki Genel Müdürlüğümüz ile Meclisi 

Mebusan Caddesi No: 325 Şeker Sigorta Han Salıpazarı/lstanbul'da mukim İstanbul Alım 
Satım Müdürlüğümüz veznelerinden 5.000,— T L . mukabilinde temin edecekleri şartnamele
rimiz esasları dahilinde düzenleyecekleri teklif mektuplarını engeç 24/2/1986 Pazartesi günü 
saat 17.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde olacak şekilde 
göndermeleri duyurulur. 

1 — 2000 ton'dan az ve alt ısı değeri 2500 kcal/kg.'dan düşük olan kömürlere ait tek
lifler nazari dikkate alınmayacaktır. 

2 — Şirketimiz dilerse ilgili ocaktan bedeli mukabilinde yeterli miktarda kömür alıp, 
deneme ve analiz yapmak hakkına haiz olacaktır. 

3 — Postada vuku bulacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu olmayacaktır. 
4 — 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya söz-

konusu kömürü dilediğinden almakta serbesttir. 1301 / 1-1 
• 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz 1986 yılı ihtiyacı için 30.000 çift altı tabi kauçuk yarım bot şeklin
deki kışlık ayakkabı depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, 
istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 300,— TL. bedelle temin edilebilir. 

3 — ihaleye iştirak edecek firmaların 28/2/1986 günü saat 17.30'a kadar idari Şartna
menin 5 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına mü
racaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belge
sinin 4/3/1986 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 6/3/1986 günü saat lO.tö'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malze
me Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 1045 / 2-1 

Teşekkülümüz Telekomünikasyon havai hatlarında kullanılmık üzere 300.000 adet 7 
metrelik (emprenyeli ve emprenyesiz) çam cinsi ağaç tel direkleri Yurt dışından satın alınacaktır. 

istekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından veya İstanbul Sirkeci Büyük Postane üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdür
lüğü Malzeme Müdürlüğünden 25.000,— T L . bedelle (KDV hariç) temin edebilir. 

Teklifler en geç 11/3/1986 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme 
Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. 
1250 / 2-1 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz Şarap Fabrikasına 300 ton süzme çiçek balı 11/2/1985 gunu saat-14.00'de 
kapalı zarf usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. 

Şayet iş bu ihaleye iştirak olmadığı takdirde 14/2/1986 günü saat 14.00'de açık pazar
lık ile satın alınacaktır. 

Bu işin Muhammen Bedeli: 219.000.000,— TL. , Geçici Teminatı: 15.330.000,— T L . , 
Kaf i Teminatı: 21.900.000,— TL.'dir. 

Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 1300 / 1-1 
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TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara 11 İş
letme Müdürlüğünden : 

1 — Müdürlüğümüzce, aşağıda dosya numarası cinsi ve miktarı yazılı malzemeler tek
lif isteme yöntemiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu alımlarla ilgili şartnameler Toros Sokak No: 12 Sıhhiye - Ankara adresindeki 
İkmal ve Satınalma Sorumluluğundan dosya numarası ile ücretsiz temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin şartnamesine göre hazırlıyacakları teklifleri en geç 
17/2/1986 günü saat 10.00 aynı adresteki Genel Evrak Şefliğinden bulunacak şekilde gönder
meleri şarttır. 

4 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabii değildir. 
5 — Teklif edilen fiyatlar hem yazı, hem rakamla açık olarak yazılacaktır. Aksine te-

kif verenlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6 — İhaleye girebilmek için; 
a) İsteklilerin yasal ikametgahını göstermesi (İdare dilerse yetkili yerlerden onaylı belge 

isteyebilir.) 
b) Müdürlüğümüzce belirtilen miktarda geçici güvence yatırılmış olması. 
c) İstekli gerçek kişi ise Ticaret veya Sanayi ile Esnaf Odalarından ve mesleki kuru

luşlardan birine yılı içinde kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişi ise siciline kayıtlı olduğu Ti
caret Sicil Belgesi ve Şirketin Sirküleri teklif mektuplarına eklenecektir. 

d) Her dosya için ayrı zarfla teklif verilecektir. 
e) İdari ve teknik şartnameler imzalanacak teklif mektuplarına eklenecektir. 

S.No. Dosya No. MALZEMİNİN CİNSİ Güvence Miktarı 

1 — 249-85/BU 12 Cins Kereste 34.500 12 Kalem 
2 — 307.85/BU Ampermetre, voltmetre cosinusfimetre, 

Frekansmetre VVatmetre 39.000 5 Kalem 
3 — 12.86/BU Trafo kilidi imali 75.000 1000 Adet 
4 — 17-86/ŞT Galvanizli cıvata, somun demir cıvata 93.975 14 Kalem 
5 — 13.86/NK Galvanizli saç, mahya trifon vida 25.400 3 Kalem 
6 — 22-86/NK Temizlik malzemesi 56.875 12 Kalem 
7 — 21.86/BU Kelvin köprüsü cihazı 112.500 1 Adet 

1141 / 1-1 

Çankaya Belediye Başkanlığından : 
A N K A R A 

Belediyemiz ihtiyacı olan 4000 adet çop toplama birimi İdari ve Teknik şartnamesi uya
rınca 123.800.000,— lira Geçici Bedel ve 3.714.000,— lira Geçici teminatla şartnamesinde be
lirtilen nitelik ve şartların aynen muhafaza edilmesi kaydıyla 2886 sayılı Yasanın 43. maddesi 
gereğince pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

1 — İhalesi 17/2/1986 tarihinde saat 15.00'de Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

2 — Şartnamesi Satın Alma Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İsteklilerin Ticaret Odası veya Bağlı oldukları dernekten alacakları belgeleri teklif 

mektupları ile birlikte vermeleri şarttır. 
4 — İhaleye kaülacakların teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce Encümen 

kalemine vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 1245 / 1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası sahasında birikmiş olan 
SO ton süzgeç telleri, bakır kablo, pirinç borular ve talaşların ergitilerek külçe yapılması ihale
si yapılacaktır. 

2 — İhale 19/2/1986 Çarşamba günü saat 15.00'de Eskişehir Makina Fabrikası Ofis 
binasında kapak zarfla teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

3 — İhaleye katılmak isteyenler 50 ton hurda malzeme ergitilmesi ile ilgili hazırlanan 
şartnameleri iş günlerinde ve çalışma saatleri dahilinde Fabrikamız Ticaret Servisinden bedel
siz temin edebilirler. 

İşin geçici teminatı 175.000,— TL. (Y. Yüzyetmişbeşbin ve °Voo lira)'dır. 
4 — Teklifler en geç 19/2/1986 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Fabrikamız Muha

berat Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmayacaktır. 
5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta veya sözkonusu işi dilediğine yaptırmakta serbesttir. 1249 / 1-1 

1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası ihtiyacı olan Toplam 
3900 adet kantarlara ait prizmaların işlenmesi (şartname ve resme göre) ihalesi yapılacaktır. 

2 — İhale 19/2/1986 Çarşamba günü saat 15.00'de Eskişehir Makina Fabrikası Ofis 
binasında kapalı zarfla teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

3 — İhaleye katılmak isteyenler 3900 adet prizma işlenmesi işine ait hazırlanan şartna
meyi ve teknik resimleri iş günlerinde ve çalışma saatleri dahilinde Fabrikamız Ticaret servi
sinden bedelsiz temin edebilirler. 

İşin geçici teminatı 275.000,— T L . (Y. İkiyüzyetmişbeşbin ve °°/oo lira)'dır. 
4 — Teklifler en geç 19/2/1986 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Fabrikamız Muha

berat Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmayacaktır. 
5 — Şirketimiz 2886 saydı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta veya sözkonusu işi dilediğine yaptırmakta serbesttir. 1248 / 1-1 

1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası ihtiyacı 9 ton dextrin 
temini ihalesi yapılacaktır. 

2 — İhale 19/2/1986 Çarşamba günü saat 15.00'de Eskişehir Makina Fabrikası Ofis 
binasında kapalı zarfla teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

3 — İhaleye katılmak isteyenler 9 ton dextrin ihalesi için hazırlanan ticari şartnameyi 
iş günlerinde ve çalışma saatleri dahilinde Fabrikamız Ticaret Servisinden bedelsiz temin 
edebilirler. 

tşin geçici teminatı 200.000,— TL. (Y. İkiyuzbin ve °%o lira)'dır. 
4 — Teklifler en geç 19/2/1986 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Fabrikamız Muha

berat Servisine verilmiş olacaktır. 
Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmayacaktır. 
5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta veya sözkonusu malzemeyi dilediğinden almakta serbesttir. 
1247 / 1-1 

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 

Şantiyemizin sıcak asfalt sathi kaplama ve beton imalatında kullanılmak üzere 
200.000.000 ton (0—30) mm arası mıcır satın alınması işi 2886 sayılı Kanun gereğince kapalı 
teklif usulü ile ihale edilecektir. Tahmin Edilen Bedeli: 428.000.000,— T L . Geçici Teminatı: 
12.840.000,— TL.'dir. İhalesi (27/2/1986 Perşembe günü) saat: 15.00'de Belediye binasında 
toplanacak encümende yapılacaktır. Şartnameleri Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürlüğü 
ihale bürosunda görülebilir, isteklilerin şartnamede yazılı belgelerle birlikte 19/2/1986 Çar
şamba günü saat: 17.00'ye kadar Fen İşleri Daire Başkanlığına müracaatla yeterlik belgesi al
maları şarttır. Teklif maktuplarının ihale günü engeç saat: 14.00'e kadar Encümen Başkanlı
ğına verilmesi gerekir, postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

İlan olunur. 1246 / 1-1 
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M K t Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden : 
H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR 

Aliağa Gemi Sokum Tesislerimiz ile Kara Hurdası Toplama ve Değerlendirme Merkezinde 
bulunan ve aşağıda sıralanan 21 kalem hurda malzeme kapalı zarfla teklif alınarak satılacaktır. 

Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü Pk. 35 Ahağa/lzmır ve Genel Müdür
lük Piyasa Satışları Gurup Başkanlığı Tandoğan/Ankara dan temin edilebilir. 

Teklifler engeç 18 Şubat 1986 Sah günü saat 14.00'e kadar Aliağa Yeni Foça Yolu 5. 
km. deki Fabrika Müdürlüğümüze verilecektir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
A) Gemi Sokum Tesislerindeki malzemeler; 

Geçici Teminatı 
M a l z e m e n i n C i n s i Takribi Miktar TL. 

Dolu Şaft Hurdası 
85/95 (Gem Sat-95) 25 Ton 400.000 
Pirinç Pervane Hurdası 
85/99 (Gem Sat-995 33 Ton 1.650.000 
Demir Çelik Saç Hurdası 
85/101 (Gem Sat-101) 350 Ton 3.500.000 
Demir Çelik Saç Hurdası 
86/103 (Gem Sat-103) 400 Ton 4 000.000 
Demir Çelik Saç Hurdası 
86/104 (Gem Sat-104) 450 Ton 4.500.000 
Demir Çelik Saç Hurdası 
86/105 (Gem Sat-105) 500 Ton 5.000.000 
Demir Çelik Hurdası 
86/106 (Gem Sat-106) 300 Ton 1.800.000 
B) Kara Hurdası Tesislerindeki malzemeler; 
Plastik İzoleli Bakır Kablo Hurdası 
(Muhtelif) 85/63 (Top Sat-63) 20 Ton 630.000 
Muhtelif Köşebent ve Profil Hurdası 
85/74 (Top Sat-74) 80 Ton 800.000 
Muhtelif Kalınlık ve Ebatta Saç Hurdası 
85/75 (Top Sat-75) 40 Ton 410.000 
Hidrolik Lift Hurdası 
(Piston ve silindirli) 85/84 (Top Sat-84) 9 Ton 500.000 
Demir Çelik Hurdası 
86/85 (Tp Sat-85) 600 Ton 3.400.000 
Aku Hurdası (Aku kutuları dahil) 
86/86 (Top Sat-86) 75 Ton 1.200.000 
Demir Çelik Talaş Hurdası 
86/87 (Top Sat-87) 70 Ton 250.000 
VÎuhtelif Ebatta Saç Parçası Hurdası 
86/88 (Top Sat-88) 85 Ton 680.000 
Motor Hurdası (Kırılmış durumda) 
86/89 (Top Sat-89) 50 Ton 900.000 
Çinko Hurdası 
86/90 (Top Sat-90) 6 Ton 300.000 
Şanzıman Hurdası (Muhtelif) 
86/91 (Top Sat-91) 15 Ton 600.000 
Difransiyel Hurdası (Muhtelif) 
86/92 (Top Sat-92) 30 Ton 900.000 
Pik Ağırlık 
86/93 (Top Sat-93) 300 Ton 4.450.000 
Şamandra Hurdası (Yuvarlak) 
86/94 (Top Sat-94) 30 Ton 900.000 

(100 Ad.) 
895 / 2-2 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğü'nden : 

NOHUT SATILACAKTIR 

1 — Bölgemiz dahilindeki işyerlerimizden; 
Çankırı Ajans Müdürlüğümüzde mevcut 1632 kilo koçbaşı nohut, 
Kayseri Ajans Müdürlüğümüzde mevcut 7400 kilo leblebilik nohut, 
Sarıoğlan Ajans Müdürlüğümüzde mevcut 570 kilo leblebilik nohut, 

açık arttırma suretiyle satışa arz edilmiştir. 
2 — İhale, açık arttırma suretiyle yapılacağından, yazılı teklifler dikkate alınmayacaktır. 
3 — Koçbaşı (ispanyol) nohut ihalesi 17/2/1986 günü saat 10.00'da Bölge Müdürlüğü

müz binasında, leblebilik nohut ihalesi 17/2/1986 günü saat 14.00'de Bölge Müdürlüğümüz 
binasında yapılacaktır. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin, Çankırı Ajansımızdaki koçbaşı (ispanyol) nohut için 
geçici teminat tutarı olan 14.200,— TL 'y i , Kayseri Ajansımızdaki leblebilik nohut için geçici 
teminat tutan olan 59.940,— TL'yi , Sanoğlan Ajansımızdaki 570 kilo leblebilik nohut için 
geçici teminat tutan 4.617,— TL'yi ihale gün ve saatinden önce Ankara - İstanbul karayolu 
10 Km.sindeki Bölge Merkezinin veznesine yatırmaları şarttır. 

5 — Bu ise ait şartname ve sözleşmeler Bölge Mü i urluğumuz Satış Servisinden ve T.M.O. 
İstanbul, Afyon, Konya, İskenderun, Samsun, İzmir Erzurum, Diyarbakır Bölge Müdürlük
leri ile Mersin, Trabzon, Eskişehir, Tekirdağ Şube Müdürlüklerinden 500,— TL. karşılığında 
temin edilebilir. 

6 — Ofisimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta serbesttir. 1089 / 1-1 

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce aşağıda cins ve miktarları yazılı 3 kalem malzeme karşılarında belirtilen 
gun ve saatte 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı zarf eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

1 — Birinci sırada yazılı bulunan çeşitli işmakinası iç ve dış lastiği 2 grup halinde ihale 
edilecektir. İstekliler her gruba birden teklif mektubu verebilecekleri gibi gruplara ayn aynda 
teklif verebileceklerdir. 

2 — Şartnameleri Satınalma Daire Başkanlığına bağlı Satınalma ve Ayniyat işleri Şube 
Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — İhaleye iştirak edecekler Ticaret Odası veya mensup oldukları dernekten alacakla
rı belgelerini teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır. 

4 — İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden 1 saat önce Encümen kalemine 
vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Malzemenin Cinsi 

İç ve Dış last. (1. Grup) 
Iç ve Dış last. (II. Grup) 
Yük. Basnç. buh. kazanı 
Şehir Toptancı Halinin temizlen
mesi işi 

Miktar 

10 Kalem 
4 Kalem 
1 Adet 

1 Yıl 

Muh. Bed. 
(TL.) 

72.198.000 
36.598.560 
13.731.000 

Geç. Tem. 
(TL.) 

2.165.940 
1.097.357 

411.930 

İhale Tarihi Saat 

18/2/1986 14.00 

18/2/1986 14.15 

20.162.000 604.860 18/2/1986 
1303 / 1-1 
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Orüs Ayancık Müessese Müdürlüğünden : 

Fabrikamız ambarlarında mevcut (59) parti 2384.129 M 1 çam ve göknar kereste (61) parti halinde 
1438.330 M ' kayın, meşe, gürgen kereste, (9) parti halinde 8259.11 M 2 kayın parke ve (53) parti halinde 
8100 adet I. sınıf ve 2100 adet II. Sınıf yonga levhalar 6 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

Satışlarımız; IV.S. kayın, meşe, gürgen kerestelerin tamamı hiç peşinatsız diğer kereste, parke ve 
yonga levhaların % 25 şi ile Vergileri peşin % 75 şi ile aylık % 4 net 6 aylık % 24 net faizi dönem sonu 
tahsil edilmek üzere müddetsiz limid dahili kat'i banka teminat mektubu karşılığı yapılır. 

Yonga levha ve çam, göknar kerestelerin satışı 19/2/1986 tarihine raslayan Çarşamba günü, ka
yın, meşe gürgen kereste ve parkelerin satışı ise 20/2/1986 tarihine raslayan Perşembe günü saat 14.00'de 
Müdürlük Binasında toplanacak Satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale günü saat 12.00'den evvel her parti tutarının % 10'nu miktarında teminatlanm 
yarırarak ihaleye iştirakları ilan olunur. 1339/1-1 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

229-TTB/427 işaretli dosya kapsamında bulunan Kurumumuz ihtiyacı olan 180.000 Ad. Filitre 
Kağıdı ve Kartonu yurt dışı piyasadan alınacaktır. 

Bu işle ilgili şartnameler mesai saatlerinde: 
TEK Makina ikmal Dairesi Başkanlığı Teklif Servisi Bayındır Sok. No : 3 Kat: 4 Yenişehir/An

kara adresinden ilgili konuda imalat yaptığını belgeleyen firma ve mümessillerine dilekçe karşılığı bizzat 
verilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 12/3/1986 tarih, saat 14.00'e kadar Makina ikmal Dairesi Başkanlığı Mu-
heberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Teklifler aynı gün saat 15.00'de Başkanlığımızda alenen açılacaktır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 1335 / 1-1 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Kars Çimento Sanayii Müessesesinden : 

TAKRİBEN 72.000 TON YAŞ SEBZE VE M E Y V E ALINACATIR 
1 — Müessesemizin 1 yıllık süre ile ihtiyacı olan muhtelif 72.000 Ton +" % 25 nisbetin-

de yaş sebze ve meyve satın alınacaktır. 
2 — Yaş sebze ve meyve satın alınması ile ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdür

lüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — ihale ile ilgili teklifler 10/2/1986 tarihinde saat 14.00 de Müessesemiz idare bina

sında Eğitim ve Haberleşme servisine verilmiş olacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak 
teklifler nazarı itibare alınmaz. 

4 — İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak ancak Müessesemiz menfaati doğrultusunda 
açık eksiltmede yapılabilecektir. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Arttırma ve Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığı, 
ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 1338 / 1-1 

15.000 TON SIĞIR VE 5.000 TON KOYUN ETl ALINACATIR 
1 — Müessesemizin 1 yıllık Et ihtiyacımn günlük 60-70 KĞ. Yıllık Yaklaşık 20.000 Ton. 

Sığır veya Koyun Eti T % 25 nisbetinde satın alınacaktır. 
2 — Et satın alınması ile ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz 

olarak temin edilebilir. 
3 — ihale ile ilgili teklifler 10/2/1986 tarihinde saat 14.00 de Müessesemiz İdare bina

sında Eğitim ve Haberleşme servisine verilmiş olacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak 
teklifler nazarı itibare alınmaz. 

4 — İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak ancak Müessesemiz menfaati doğrultusunda 
açık eksiltmede yapılabilecektir. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Arttırma ve Eksiltme ve ihale Kanununa tabi olmadığı, 
ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 1337 / 1-1 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

İşletmemiz ihtiyacı için 565 Mb/s hızında 7680 telefon kanal ucu kapasiteli ve 140 mb/s 
hızında 1920 kanal ucu kapasiteli koaksiyel kablo hat teçhizatları ve ilgili repetörler 
satınalınacaktır. 

İstekliler bu alına ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından vaya İstanbul'da Sirkeci Büyük Postahane üstünde bulunan PTT Bölge Baş
müdürlüğü Malzeme Servisinden 30.000,— TL. bedelle (KDV hariç) temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek Firmaların, şartnamelerini İda
reden alması şarttır. 

Teklifler engeç 6/3/1986 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Da
iresi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz 892 / 2-2 

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz üniteleri ihtiyacı 300 lb.lük 6"lik 12 adet, 8"lik 8 adet ve 600 lb.lük 4"lik 
5 adet, 6"lik 5 adet, 8"lik 12 adet, 10"luk 7 adet olmak üzere toplam 49 adet sürgülü akarya
kıt vanası şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan kapalı zarf yöntemiyle ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 46.300.000,— T L . olup, geçici teminatı 1.389.000,— 
TL.'dır. 

3 — Şartnameler Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde ücretsiz olarak 
temin edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 21/2/1986 tarih ve saat 
14.00'e kadar dış zarfın üzerine "sürgülü akaryakıt vana ihalesine ait tekliftir" ibaresini ya
zarak Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 
8 Bakanlıklar Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 21/2/1986 gün ve saat 15.00'de Satınalma Komisyonu Başkan
lığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 — Ofis Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiyat 
ve evsaf yönünden en uygun teklif veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

1043 / 2-2 

Çeşitli İlânlar 
Altındağ Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrimenkule ait 14920/1 nolu plân Müdürlüğü
müz ilân tahtasına asılmıştır. 

tlânen ilgililere duyurulur. 
Ada No.: 5323, Parsel No.: 1. 1139 / 1-1 

D U Y U R U 

18 Ocak 1986 tarih ve 18992 sayılı Resmî Gazete'de Ankara Valiliğine ait ilânda Hacet
tepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde Şoförlük yapan Sanık Halil Karahaliloğlunun ismi 
zuhulen yazılmamıştır. 

İlgililere Duyurulur. 880/1 -1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Resmî Gazete ve Tutanak Dergisi Sayın Abonelerinin 
Bilgilerine Şanolar 

1 Temmuz 198S tarihinden itibaren sayın abonelerimize İşletmemizce bil
dirilecek olan Resmî Gazete ve Tutanak Dergisi aljone ücret farklarının Ziraat 
Bankası Dışkapı Şubesi - ANKARA 30400 - 37 No. lu hesaba yatırılması ve 
bu yatırımlara ait bir nüshanın veya fotokopisinin abone ücret farkı olduğunu 
jelirten bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi, abonelerimizin 

menfaatleri ve muhasebe kayıtlarımızın sağlıklı yapılması bakımından sayın abo
nelerimizin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete'de yayımlanan ve işletmemiz tarafından kitap haline geti
rilen Karayolları Trafik Yönetmeliği, Trafik Para Cezalan Karayolu Trafik Gü
venliği, Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak Tesisler ve Araçların mu-
ayeneleriyle ilgili Yönetmelikler Kitabı İşletmemiz Satış Bürolarında KDV. dahil 
1000,—TL. ya satılmaktadır. İlgililere duyurulur. 

NOT : Talepte bulunanlarm 250,— T L . Posta ücreti ile kitap bedelini 
T . C . Ziraat Bankası Ankara-Dışkapı Şubesi 30400/63 numaralı İşletmemiz he
sabına göndermelerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini bir yazı ekinde 
İşletme Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederiz. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen Birim Fiyat ve 
Tarif Cetvellerinden; 1985 yılı Sözleşme (Tasarısı) 750,— T L . 
Yapım İşleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesi 750,— T L . 
Genel Teknik Şartname 1.500,— T L . 
Birim Fiat Tarifleri (Seri döprü) 2.000,— T L . 
karşılığında Resmî Gazete satış büromuzdan temin edilebilir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü : 

Sayfa 
Kanun 
3257 Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu 1 

Yürütme ve tdare Bölümü : 

Yönetmelikler 
— Mill i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Yönetmelikler 7 

Yargı Bölümü : 
— Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 24 ve 25 Nolu Kararlan 9 
— İlânlar 17 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


