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KANUNLAR 
Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasasının 24 ve 23 ncı Maddelerini 

Değiştiren Metinlerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun 

Kanun No. 2671 Kabul Tarihi: 20/5/1982 

MADDE l . — Üyesi bulunduğumuz Dünya Sağlık Teşkilatının Anayasasının, 
anılan Teşkilat 29 ncu Genel Kurulunun 17 Mayıs 1976 tarihli ve WHA 29. 38 sayılı 
Kararı ile değiştirilen 24 ve 25 ncl maddelerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/5/1982 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanma 

Kanun No. 2672 Kabul Tarihi t 20/5/1982 

MADDE 1. — 24 (Ocak 1980 tarihinde 'Dublin'de İmzalanan Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerin) Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/5/1983 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun 

Kanun No. 2678 Kabul Tarihi : 20/5/1682 

MADDE 1. — 15 Temmuz 1875 gününde Madrid'de imzalanan Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sına onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/5/1982 

Milletlerarası özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 

Kanun No. 2675 Kabul Tarihi : 20/5/1982 

I KISIM 
Milletlerarası Özel Hukuk 

I. BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kapsam : 
MADDE 1. — Yabancılık unsuru taşıyan Özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkiler

de uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararla
rın tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri sak
lıdır. 

Yabancı Hukukun Uygulanması: 
MADDE 2. — Hakim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarım ve bu kurallara göre 

yetkili olan yabancı hukuku resen uygular. Hakim, yetkili yabancı hukukun muhteva
sının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. 

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit 
edilememesi halinde, Türk hukuku uygulanır. 

Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar İhtilafı kurallarının bir başka hukuku 
yetkili kılması halinde bu hukukun maddi hükümleri uygulanır. 

Değişken İhtilaflar : 
MADDE 3. — Yetkili hukukun vatandaşlık, ikametgah veya mutad mesken 

esaslarına göre tayin edildiği hallerde, aksine hüküm olmadıkça, dava tarihindeki va
tandaşlık, İkametgah veya mutad mesken esas alınır. 

Vatandaşlık Esasına Göre Yetkili Hukuk: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık 

esasına göre tayin edildiği hallerde, bu kanunda aksi öngörülmedikçe : 
a) Vatansızlar hakkında ikametgah, bulunmadığı hallerde mutad mesken, 

o da yoksa dava tarihinde bulunduğu devlet hukuku, 
b) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı 

zamanda Türk Vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku, 
c) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı zamanda Türk Vatan

daşı olmayanlar hakkında, daha sıkı ilişki halinde bulundukları devlet hukuku. 
Uygulanır. 
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Kamu Düzenine Aykırılık : 
MADDE 5. — Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün 

Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli 
görülen hallerde, Türk hukuku uygulanır. 

Hukuki İşlemlerde Şekil: 
MADDE 6. — Hukuki işlemler, yapıldıkları yer hukukunun veya o hukuki iş

lemin esası hakkında yetkili olan hukukun öngördüğü sekle uygun olarak yapılabilir. 
Zamanaşımı: 
MADDE 7. — Zamanaşımı, hukuki İşlem ve ilişkinin esasına uygulanan hukuka 

tabidir. 
II. BOLÜM 

Kanunlar İhtilafı Kuralları 
Ehliyet: 
MADDE 8. — Hak ve fiil ehliyeti ilgilinin milli hukukuna tabidir. 
Milli hukukuna göre ehliyetsiz olan bir yabancı Türk hukukuna göre ehil ise, 

Türkiye'de yaptığı hukuki işlemle bağlıdır. Aile ve miras hukuku ile yabancı ülke
deki taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara İlişkin İşlemler bu hükmün dışındadır. 

Kişinin milli kanunu ile kazandığı rüşt hali vatandaşlığının değişmesi ile sona 
ermez. 

Tüzelkişilerin veya kişi veya mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri, statü-
lerindekl idare merkezi hukukuna tabidir. Ancak fiili idare merkezinin Türkiye'de 
olması halinde Türk hukuku uygulanabilir. 

Vesayet, Hacir ve Kayyımlık : 
MADDE 9. — Vesayet veya hacir kararı verilmesi veya sona erdirilmesi se

bepleri, hakkında vesayet veya hacir kararının verilmesi veya sona erdirilmesi İstenen, 
kişinin milli hukukuna tabidir. 

Yabancının milli hukukuna göre vesayet veya hacir kararı alınması mümkün 
olmayan hallerde bu kişinin mutad meskeni Türkiye'de İse Türk hukukuna göre ve
sayet veya hacir kararı verilebilir veya kaldırılabilir. 

Vesayet veya hacir kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri dışında 
kalan bütün hacir veya vesayete ilişkin hususlar ve kayyımlık Türk hukukuna tabidir. 

Gaiplik veya Ölmüş Sayılma: 
MADDE 10. — Gaiplik veya ölmüş sayılma kararı, baklanda karar verilecek 

kişinin milli hukukuna tabidir. Milli hukukuna göre hakkında gaiplik veya ölmüş sa
yılma karan verilemeyen kişinin mallarının Türkiye'de bulunması veya eşinin veya 
mirasçılardan birinin Türk vatandaşı olması halinde Türk hukukuna göre gaiplik 
veya ölmüş sayılma karan verilir. 

Nişanlanma : 
MADDE 11. — Nişanlanma ehliyeti ve şartlan taraflardan herbirinin kendi 

milli hukukuna tabidir. 
Nişanlanmanın hükümlerine ve sonuçlarına müşterek milli hukuk, taraflar ayrı 

vatandaşlıkta iseler Türk hukuku uygulanır. 
Evlenme : 
MADDE 12. —- Evlenme ehliyetine ve şartlarına taraflardan her birinin ev

lenme anındaki milli hukuku uygulanır. Evlenmenin şekli yapıldığı yer hukukuna 
tabidir. Milletlerarası sözleşmeler hükümlerine göre konsolosluklarda yapılan evlen
meler geçerlidir. 

Evlenmenin genel hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Taraf
ların ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek ikametgah hukuku, bulunmadığı 
takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bununda bulunmaması halinde Türk 
hukuku uygulanır. 
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Boşanma ve Ayrılık: 
MADDE 13. — Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek 

milli hukukuna tabidir. 
Eşler ayrı vatandaşlıkta İseler müşterek İkametgah hukuku, bulunmadığı tak

dirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bununda bulunmaması halinde Türk hu
kuku uygulanır. 

Geçici tedbir niteliğinde olmayan boşanma ve ayrılıkla ilgili nafaka talepleri, 
boşanma ve ayrılık hakkında yetkili olan hukuka tabidir. 

Evlilik Malları: 
MADDE 14. — Evlilik malları hakkında eşler ikametgah veya evlenme anın

daki milli hukuklarından birini seçebilirler; böyle bir seçim yapılmamış olan hallerde 
evlilik malları hakkında evlenme anındaki müşterek milli hukuk, müşterek bir milli hu
kukun bulunmadığı hallerde, evlenme anındaki müşterek ikametgah hukuku, buda 
bulunmadığı takdirde, malların 'bulunduğu yer hukuku uygulanır. 

Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sahip olan eşler, üçüncü kişilerin 
hakları saklı kalmak üzere, bu yeni hukuka tabi olabilirler. 

Evlilik içi Nesep : 
MADDE 16. — Evlilik içi nesep İlişkileri, doğum anındaki evlenmenin genel 

hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. 
Nesebin Düzeltilmesi: 
MADDE 16. — Nesebin düzeltilmesi, babanın düzeltme anındaki milli huku

kuna, nesebin bu hukuka göre düzeltilememesi halinde ananın milli hukukuna, buna 
göre dahi düzeltmenin mümkün olmaması halinde, çocuğun milli hukukuna tabidir. 

Evlilik Dışı Nesep : 
MADDE 17. — Evlilik dışı çocuk ile ana arasındaki kişisel ve mali ilişkilere 

ananın milli hukuku, çocuk İle baba arasındaki kişisel ve mail ilişkilere ise babanın 
milli hukuku uygulanır. 

Evlat Edinme : 
MADDE 18. — Evlat edinme ehliyeti ve şartlan hakkında, taraflardan her 

birinin evlat edinme anındaki milli hukuku uygulanır. 
Evlat edinmenin hükümleri evlat edinenin milli hukukuna, birlikte evlat edin. 

me halinde ise evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. 
Evlat edinmeye diğer eşin rızası konusunda eşlerin milli hukukları birlikte uy

gulanır. 
Velayet: 
MADDE 19. — Velayet, nesebi düzenleyen hukuka tabidir. 
Boşanmada Velayet: 
MADDE 20. — Boşanmada velayet ve velayete İlişkin sorunlar hakkında bo

şanmanın tabi olduğu hukuk uygulanır. 
Yardım Nafakası: 
MADDE 21. — Tardım nafakası borçlunun milli hukukuna tabidir. 
Miras : 
MADDE 22. — Miras ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye'de bulunan taşın-

ma! mallar hakkında Türk hukuku uygulanır. 
Mirasın açılmasına, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulun

duğu yer hukukuna tabidir. 
Türkiye'de bulunan mirasçısız tereke Devlete kalır. 
ölüme bağlı tasarrufun şekli 6 ncı madde hükmüne bağlıdır, ölenin milli hu

kukuna uygun şekilde yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçerlidir. 
Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın, tasarrufun yapıldığı an

daki milli hukukuna tabidir. 
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Ayni Haklar : 
MADDE 23. — Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkı ve di-

ğer ayni haklar malların bulunduğu yer hukukuna tabidir. 
Taşınmakta olan mallar üzerindeki ayni haklara varma yeri hukuku uygulanır. 
Ter değişikliği halinde henüz kazanılmamış ayni haklar malın son bulundu

ğu yer hukukuna tabidir. 
Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin hukuki İşlemler sakil yönün-

den bu malların bulundukları yer hukukuna tabidir. 
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri : 
MADDE 24. — Sözleşmeden doğan borç İlişkileri tarafların açık olarak seç

tikleri kanuna tabidir. 
Tarafların açık olarak bir kanun seçmemiş olmaları halinde borcun ifa yeri 

hukuku, borcun İfa yerinin birden fazla olması halinde borç ilişkisinin ağırlığını teş
kil eden edimin ifa yeri hukuku, bu yerin de tespit edilemediği hallerde ise, sözleş
menin en yakın İrtibat halinde bulunduğu yer hukuku uygulanır. 

Haksız Fiiller : 
MADDE 25. — Haksız fiilden doğan borçlar haksız fiilin işlendiği yer huku

kuna tabidir. 
Haksız fiilin işlendiği yer İle zararın meydana geldiği yerin farklı ülkelerde 

olması halinde, zararın meydana geldiği yer hukuku uygulanır. 
Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin başka bir ülke ile daha yakın irtibatlı ol

ması halinde bu ülke hukuku uygulanabilir. 
Sebepsiz İktisap : 
MADDE 26. — Sebepsiz iktisap hukuki bir ilişkiye dayanıyorsa bu ilişkinin 

tabi olduğu hukuk, diğer hallerde sebepsiz iktisabın gerçekleştiği yer hukuku uy
gulanır. 

H. KISIM 
Milletlerarası Usul Hukuku 

I. BOLÜM 
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 

Milletlerarası Yetki : 
MADDE 27. — Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer 

İtibariyle yetki kuralları tayin eder. 
Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalar '. 
MADDE 28. — Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan Türk vatandaşlarının, kişi 

hallerine ilişkin davaları, ikamet ettikleri ülke mahkemesinde açılmadığı veya açıla
madığı takdirde Türkiye'de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması halinde 
ilgilinin sakta olduğu yer, Türkiye'de sakin değilse Türkiye'deki son ikametgâhı 
mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir Mahkeme
lerinden birinde görülür. 

Yabancıların Kişi Hallerine İlişkin Bazı Davalar: 
MADDE 29. — Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan yabancı hakkında vesa

yet, kayyımlık, hacir, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları İlgilinin Türkiye'de sakin 
olduğu yer, sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesince verilir. 

Miras Davaları: 
MADDE 30. — Mirasa İlişkin davalar ölenin Türkiye'deki son ikametgâhı 

mahkemelinde, son ikametgâhının Türkiye'de olmaması halinde terekeye dahil mal
ların bulunduğu yer mahkemesinde görülür. 
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Yetki Anlaşması : 
MADDE 31. — Yer İtibariyle yetkinin kamu düzeni veya münhasır yetki esa

sına göre tayin edilmediği hallerde, taraflar aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan 
ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir devlet mahkemesinde görül
mesi konusunda anlaşabilirler. Yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması ha
linde dava yetkili Türk mahkemesinde görülür. 

Teminat : 
MADDE 32. — Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra 

takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzelkişiler, yargılama ve takip giderleriyle 
karşı tarafın zarar ve ziyanım karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı 
göstermek zorundadırlar. 

Mahkeme, dava veya takibin niteliğine ve duruma göre davacıyı, davaya ka
tliam veya takip isteğinde bulunanı karşılıklılık esasına göre teminat göstermekten 
muaf tutabilir. 

Yabancı Devletin Yargı Muafiyetinden Yararlanamayacağı Haller : 
MADDE 33. — Yabancı devlete, özel hukuk ilişkilerinden doğan hukuki uyuş

mazlıklarda yargı muafiyeti tanınmaz. 
Bu gibi uyuşmazlıklarda (yabancı devletin diplomatik temsilcilerine tebligat 

yapılabilir. 
II. BÖLÜM 

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması 
Tenfiz Kararı : 
MADDE 34. — Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak ve

rilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de-İcra 
olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından itenflz karan verilmesine bağlıdır. 

Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hüküm
ler hakkında da tenfiz kararı istenebilir. 

Görev ve Yetki : 
MADDE 35. — Tenfiz kararlan hakkında görevli mahkeme asliye mahkeme

sidir. 
Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye'deki ikametgâhı, 

yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de ikametgâhı veya sakin olduğu 
bir yer mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden iste
nebilir. 

Tenfiz İstemi : 
MADDE 36. — Tenfiz listemi dilekçe ile olur. Dilekçeye, karşı tarafın sayısı 

kadar örnek eklenir. Dilekçede aşağıdaki hususlar yer alır. 
a) Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad, 

soyad ve adresleri, 
b) Tenfiz İkonusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve 

mahkemenin adı ile ilamın tarih ve numarası ve hükmün özeti, 
c) Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım ol

duğu. 
Dilekçeye Eklenecek Belgeler : 
MADDE 37. — Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir : 
a) Yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve 

onanmış tercümesi, 
b) İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış 

yazı veya belge İle onanmış tercümesi. 
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Tenfiz Şartları : 
MADDE 38. — Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde 

verir. 
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esa

sına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların 
tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması, 

b) ilamın Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda 
verilmiş olman, 

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykın bulunmaması, 
d) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü 

veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil 
edilmemiş (yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu ki
şinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tensiz istemine karsı Türk Mahkeme-
sine itiraz etmemiş, olması, 

e) Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı ku
ralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan da
valının tenfize bu yönden itiraz etmemiş olması. 

Tebliğ ve İtiraz : 
MADDE 39. — Tenfiz İstemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte (karsı 

tarafa teblig edilir, istem, basit yargılama usulü hükümlerine güre İncelenerek ka
rara bağlanır. 

Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadı
ğını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut 
yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek İtiraz ede
bilir. 

Karar : 
MADDE 40. — Mahkemece İlamın kısmen veya tamamen tenfizlne veya İste

min reddine karar verilebilir. Bu karar yabana mahkeme ilamının altına yazılır ve 
hâkim tarafından mühürlenip İmzalanır. 

Yerine Getirme ve Temyiz -Yolu : 
MADDE 41. — Tenfizine karar verilen yabancı İlamlar, Türk Mahkemelerin» 

den verilmiş ilamlar gibi icra olunur. 
Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi gene) 

hükümlere tabidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur. 
Tanıma : 
MADDE 42. — Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm ola

rak kabul edilebilmesi yabana ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespi
tine bağlıdır. Tanımada 38 nci maddenin (a) ve (d) bentleri uygulanmaz. 

İhtilafsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tabidir. 
Yabancı mahkeme ilamına dayanılarak Türkiye'de idari bur İşlemin yapılma

sında da aynı usul uygulanır. 
Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi : 
MADDE 43. — Kesinleşmiş ve İcra kabiliyeti kazanmış yabancı hakem karar

ları tenfiz edilebilir. 
Yabancı hakem kararlarının tenfizi, tarafların yazılı olarak kararlaştırdıkları 

yer asliye mahkemesinden dilekçeyle istenir. Taraflar arasında böyle bir anlaşma 
olmadığı takdirde, aleyhine karar verilen tarafın Türkiye'deki İkametgahı, yoksa 
sakin olduğu, bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek malların bulunduğu yer mah
kemesi yetkili sayılır. 
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Dilekçe ve İnceleme Usulü : 
MADDE 44. — Yabancı :bir hakem kararının tenfizini İsteyen taraf, dilekçesi

ne aşağıda yazılı belgeleri .karşı tarafın sayısı kadar örnekleriyle birlikte ekler. 
a) Tahkim sözleşmesi veya şartının aslı yahut usulüne göre onanmış örneği, 
b) Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış aslı ve 

onanmış örneği, 
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan 'belgelerin tercüme edilmiş ve usulen onan

mış örnekleri, 
Mahkemece hakem kararlarının tenfizinde 38/a„ 39, 40 ve 41 nci madde hüküm-

leri kıyas yoluyla uygulanır. 
Ret Sebepleri : 
MADDE 45. — Mahkeme : 
a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya (esas sözleşmeye tahkim şartı konul

mamış ise, 
b) Hakem kararı genel ahlaka veya kamu düzenine aykırı İse, 
c) Hakem kararma konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim 

yoluyla çözümü mümkün değilse, 
d) Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapı

lan işlemleri sonradan açıkça kabul etmemiş İse, 
e) Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf hakem seçiminde usulen 

haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkânından yoksun bırakılmış ise, 
f) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tabi kılındığı kanuna, bu konuda 

bir anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği yer hukukuna göre hükümsüz ise, 
g) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul, tarafların anlaş

masına, böyle bir anlaşma yok ise hakem hükmünün verildiği yer hukukuna aykırı 
ise, 

h) Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa 
ilişkin ise Veya sözleşme veya şartın sınırlarını aşıyor ise, (bu kısım hakkında) 

i) Hakem kararı tabi olduğu veya verildiği yer hukuku hükümlerine göre 
kesinleşmemiş yahut İcra kabiliyeti kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii 
tarafından iptal edilmiş ise, 

Yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder. 
Yukarıdaki (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde yazılı hususların ispat 

yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa aittir.-
III. KISIM 

Son Hükümler 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 46. — 23 Şubat 1330 tarihli Memaliki Osmaniyede Bulunan Ecnebi

lerin Hukuk ve Vezaîfi Hakkında Kanunu Muvakkat» ile 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 18 nci maddesi ve aynı Kanunun yabancı İlamların tanın
ması ve tenfizine ilişkin Dokuzuncu Babının Birinci Fasıl hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 
MADDE 47. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinden altı ay Sonra yürürlüğe 

girer. 
Yürütme: 
MADDE 48. — Bu (Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/5/1982 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Atama Kararları 
Devlet Başkanlığından : 

Karar Sayısı: 1982/16 
Boşalmış olan Danıştay 'Üyeliğine, 6 Ocak 1982 tarihli ve 2575 Sayılı Danıştay 

Kanununun 8 nci maddesinin 1 nci {fıkrasının (b) bendi ile 9 ncu maddesinin 1 hci ve 
4 neti fıkraları .gereğince, İçişleri Bakanlığı (Merkez Valisi A. Metin DİRİMTEKİN 
seçilmiştir. 

21/5/1982 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkam 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 27314 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 300 ek göstergeli Yüksek Fen Ku

rulu Üyeliğine Sümerbank Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi iken 
bu görevinden alınan Hüseyin Sedat Balak'ın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun değişik 74 üncü maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 
11/5/1982 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU M. TURGUT 
Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakam 

e 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 27300 
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve + 400 ek göstergeli Türkiye Kö

mür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü I nci Hukuk Müşavirliğine, anılan Ku
rumda II nci Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Aynur Işın'ın, 657 sayılı Kanunun 
değişik 68/A ve 76 nci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca 
terfian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 
11/5/1982 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU F. İLKEL 
Başbakan Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
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Yönetmelik 
Bayburt Belediyesinden : 

Bayburt Belediyesi Tanalaı Satışları Yönetmeliği 

BOLUM: 1 
Amaç : 
Madde 1 — 1580 sayılı Belediye Yasasının 15 nci maddesinin 2/12/1960 gün ve 

150 sayılı Yasa ile değişik 43 üncü fıkrası gereğince Bayburt Belediyesince yapılacak 
tanzim satışlarında ve hayatı ucuzlatacak önlemlerin alınmasında bu yönetmelik hü
kümleri uygulanır. 

Kapsam : 
Madde 2 — 1560 sayılı Yasanın 15 ncl maddesinin 3, 16 ve 43 ncü fıkraların

daki Ücret tarifelerini düzenleme, toptan ve perakende azami satış fiatlariyle kar 
hadlerini tesbit yetkilileri saklı kalmak üzere Belediyece aşağıdaki önlemler alınır. 

1 — Kalkın günlük yaşayışını etkileyen yiyecek ve diğer zorunlu ihtiyaç mad
delerini; 

a) Satınalmak. Stok etmek, belirli bir karla aldırmak, sattırmak. 
b) Bu yolda sağlanacak maddeleri amaca uygun olarak dağıtmak üzere satış 

mağazaları kurmak. 
2 — Hayatın ucuzlatılmasına etkili olmak; 
a) Çimento, Demir, Çelik, Maden ve Linyit kömürü, Su borusu, Odun ve ke

reste gibi resmi kurum ve kuruluşlarınca Belediyeye tahsis edilecek mal ve maddele
ri almak, aldırtmak ve amaca uygun olarak gerçek ihtiyaçlılara dağıtımını sağlamak. 

b) 1 nci fıkradaki maddelerin halka aracısız dağıtımını sağlamak amacı ile 
üreticiler ve diğer Belediyeler, Köyler. Kamu iktisadi kuruluşları ve Kooperatiflerle 
üretim değerlendirme ve pazarlama konularında her türlü iş birliği yapmak. 

c) Yerel ölçüler elverdiği ölçüde 1 ncl fıkradaki maddeleri üretmek, değer
lendirmek ve pazarlamak, 

Bu maddedeki İşleri görüşülmesi için gerekil mağaza, Depo, arsa ve arazi gibi 
taşınmaz mallarla, taşıt, araç ve gereçler Belediyece sağlanır. 

Satınalınan, yaptırılan taşınır veya taşınmaz mallar Belediyenin mülkiyetine 
geçmekle birlikte bunlar ve kira ile tutulan diğer taşınır ve taşınmazlar bu maddede
ki İşler dışında kullanılmaz. 

Bağışıklık : 
Madde 3 — Bu yönetmeliğin 2 nci maddesine göre yapılacak işlerle her türlü 

taşınır mal alım - satımı, Kiralanması gibi işlerde ve muhasebe yöntemlerine- 2490 ve 
1050 sayılı Yasa hükümleri uygulanmaz. 

Taşıt alımlarında 5 Ocak 1961 tarih ve 237 sayılı yasa hükümleri saklıdır. 
Fon Kurulması : 
Madde 4 — Bu yönetmelikle verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Bele

diye Bütçesinden karşılanmak üzere (2.000.000,—) lira tutarında bir fon kurulmuştur. 
Bu tutara ulaşıncaya kadar Tanzim satışlarından elde edilen kârlar Fon'a ek

lenir. 
Fon'a yapılacak yardım ve bağışlar söz konusu tutarın hesabında dikkate alın

maz. 
Fon Gelirleri : 
Madde 5 — Fon Gelirleri şu kaynaklardan sağlanır. 
1 — Tanzim satışlarından elde edilecek karlar. 
2 — Banka Faizleri 
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S — Tapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. 
4 — Çeşitli gelirler. 
5 — Yardım ve Bağışlar. 
Fon Gelirleri : 
Madde 6 — Fon'dan ödenecek giderler şunlardır. 
1 — Yönetmeliğin 2 nci maddesinde gösterilen İslerle İlişkin giderler. 
2 — Tanzim satışları ve tahsisli maddelerin dağıtımı işleri İçin gerekil taşı

nacak ve taşınmaz malların alım, yapım, onarım vb. giderleri, 
3 — Fonda çalışan memur ve hizmetlilere 657 sayılı Devlet Memurları yasası 

ile İş hükümleri uyarınca yapılacak ödemeler. 
Fon Paralarının Yatırılacağı Banka; 
Madde 7 — Belediye Bütçesinden Fon'a ayrılan paralar ve 5 nci maddede gös-

terilen fon gelirleri Merkez Bankası veya olmadığı takdirde Ziraat Bankasına yatırı
lır. 

Bu banka Tanzim Satış yerlerinde toplanan paraları, kendi memurları eliyle 
alındı kargılığında her gün aksam üzeri teslim alıp, fon hesabında geçirmeye üstle
nenler arasından seçilir. 

BOLÜM : 2 
Kuruluş: 
Madde 8 — Fon'un yönetimi; Fon Başkanlığı, Yönetim Kurulu, saymanlık ve 

satış biriminden örgüt eliyle yürütülür. 
Fon Başkanı .-
Madde 9 — Belediye Başkanı fon'un dan başkanı ve temsilcisidir. 
Temsilciler sıfatı saklı kalmak üzere belediye başkanı fon başkanlığı görev ve 

yetkilerin! kendi sorumluluğu altında belediye başkan yardımcısına devredebilir. 
Fon Başkanının Görev ve Yetkileri: 
Madde 10 — Fon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır. 
1 — Saymanın hazırladığı fon bütçesini inceleyip denkleştirmek. 
2 — Fon'un alacak ve gelirlerini izleyip tahsil ettirmek. 
3 — Fon bütçesinin ita amirliğini yapmak. 
4 — Yönetim kuruluna başkanlık etmek, kurulca alınan kararların uygulan

masını sağlamak. 
5 — Tanzim satışlarında, amaca uygun yön verilmesi için piyasa peraketlerini 

fiat iniş ve çıkışlarını sürekli olarak İzleyip alınacak önlemler için yönetim kuruluna 
rapor vermek. 

6 — 1580 sayılı Yasanın 70 nci maddesinin 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13 ncü fıkraları 
ile 71 nci maddesi gereğince belediye başkanlığının yetkisine giren işlerin belediye 
başkanına bildirerek sonuçlandırılmasını sağlamak. (Fon başkanlığı belediye başka-
nında ise söz konusu islerin sonuçlandırılmasını kendisi sağlar.) 

7 — Üreticiler, diğer belediyeler, kamu kuruluşları ve Kooperatiflerle yapıla-
cak sözleşmelerini hazırlamak. 

8 — Fon hizmetleri için yaptırılan ya da satınalınan taşınmazların belediye adı
na Tapuya tescilini sağlamak. 

9 — Fon hizmetindeki her türlü taşır, taşınmazmallarla ayniyatı devlet bina
larının yangından korunmasına ilişkin yönetmelik. Hükümlerine göre koruyacak hü
kümleri almak uygulamak. 

Fon Yönetim Kurulu : 
Madde 11 — Fon yönetim kurulu fon başkanının başkanlığı altında belediye 

encümeninde katılması ile kurulur ve yönetim kurulunun görevini belediye encüme-
ni yerine getirir. 
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Kurul çağrı üzerine tam sayısı İle toplanır ve kararları çoğunluk İle verir, 
onaylar eşit olursa başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlar. Zorunlu nedenler ile 
kurula katılmayan Üyeler yerine yetkili bir temsilci gönderirler. 

Fon Yönetim Kurulunun Görevleri: 
Madde 12 — Fon yönetim kurulunun görevleri şunlardır. 
1 — Bankanın denkleştirdiği fon bütçesini İnceleyerek gerekçeli bütçe raporu 

düzenlemek. 
t — Aylık mizan, yıl sonu mizam ve bilançoyu inceleyerek saymanın Zimmet 

ve beraatına ilişkin gerekçeli rapor düzenlemek. 
3 — Tanzim satışlarına ve tahsisli malların dağıtımına ilişkin İlkeleri sağla

mak. 
4 — Üreticiler ve diğer belediyeler kamu kuruluşları ve kooperatiflerle iş bir

liği esaslarım tesbit etmek ve iş birliği yapılmasına karar almak. 
5 — Başkanın vereceği piyasa ve fiat hareketleri raporunu inceleyip tanzim 

şartlarına girecek ya da satışlarına son verilecek zorunlu İhtiyaç maddelerini tesblt 
etmek. 

8 — Tanzim satışı yapılan maddelerin fiatlarının düzenlemek. 
7 — Tanzim satışı ve dağıtım hizmetleri dışında yapılacak yan hizmetler İçin 

ücret tarifesi düzenlemek. 
Bu maddeye göre alınan kararlar Belediye Başkanın onayı ile yürürlüğe konu-

lur. 
Fon Saymanlığı 
Madde 13 — Fon saymanlığı bir sorumlu sayman ile yeteri kadar memur, am

bar memuru, Satış memuru, Kasa memuru ve mutemetle kurulur. 
Bu örgüt zorunlu olmadıkça Belediye ya da Belediyeye Bağlı personel arasından 

Belediye Başkanınca oluşturulur. 
Dışarıdan personel alınmasına zorunluluk halini, alınacak kadro sayısı ve de

recelerini, Bunların hangi İşlerde çalıştırılacağım Belediye Meclisi kararlaştırır. 
Dışardan alınacak personeli yerlerini değiştirmeye Belediye Başkam yetkilidir. 

Bu değişiklik İlk toplantısında gerekçesiyle birlikte Belediye Meclisine bildirilir. 
Sorumlu Sayman: 
Madde 14 — Fan sorumlu saymanı, Belediye Hesapişleri müdürü ya da Belediye

ye saymanının gözetim ve denetimi altında ve ona Hesap vermekle yükümlüdür. Yü
kümlü olarak şu görevleri yapar. 

1 — Fon Bütcesinin hazırlayıp gerekçeli bir rapor ile Belediye Meclisinin Şubat 
ayı toplantısına yetiştirmek üzere Başkana vermek. 

2 — Fon gelirlerini İzleyip tahsil etmek, Fon Bütçesi ödeneklerinden gerçek
leşen giderleri verile emrine bağlayıp ödenmesini sağlamak. 

3 — Fon'un hesap işlerini Türk ticaret yasası, Vergi usul yasası ve Diğer 
vergi yasalarına uygun olarak tutmak, yürütmek ve Belgelerini düzenlemek. 

4 — Ayniyat yönetmeliği gereğince ayniyat İşlerini yürütmek, ayniyatla ilgili 
kayıt ve defterleri tutmak. 

5 — Ambar Memuru, Kasa Memuru, Satış memuru ve Mutemet gibi para ve 
para yerine değerleri ve ayniyatı alıp, veren memurlardan hesap almak, Hesaplarında 
yolsuzluk görülenler hakkında yasal koğuşturmaya girişilmek ve Durumu Belediye 
Hesapişlerl Müdürü veya saymanına bildirmek. 

6 — Aylık mizan. Yıl sonu mizanı, Bilanço ve Kar - Zarar cetvellerini düzenle-
mek. 

7 — İdare hesabım düzenleyip Sayıştaya gönderilmek üzere Belediye Hesap
işlerl müdürü ya da saymanına vermek. 
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Ambar Memuru: 
Madde 15 — Ambar memurunun görevleri şunlardır. 
1 — Ambar yönetimine, Ambarların biribirleriyle ve tanzim satış yerleriyle 

tutarlı bir biçimde İşlemlerini düzenleyip sağlamak. 
2 — Ambara giren mal ve maddelerin giriş ve çıkışını düzene koymak. Giriş-

çıkış kayıtlarım yapmak, Belgelerini düzenlemek ve sağlamak. 
3 — Ambara giren hertürlü mal ve maddeyi çözüme. Bozulma, yanma, akıp 

gitme çalınma tehlike zararlarından korumak, Kendiliğinden alamayacağı koruma ön
lemleri İçin fon Başkanlığına yazık olarak bilgi vermek ve önerilerde bulunmak. 

4 — Ambarlarla satış yerlerinin yangınlardan korunması İçin fon başkanlığın
ca atanacak önlemleri uygulamak, uygulanmasını izleyip bu konularda Fon Başkanlı
ğına yazılı önerilerde bulunmak. 

Satış memuru; 
Madde 16 — Satış memurunun görevleri şunlardır. 
1 — Satış yapacak mal ve maddeler için istek fişi düzenleyip, Sayman ile bir

likte İmzaladıktan sonra ambar memurluğuna göndermek. 
2 — Ambardan gelen mal ve maddeleri teslim aldıktan sonra ambara çıkış fi

sini İmzalayıp saymana göndermek. 
3 — İhtiyaç Belgesi İle dağıtılan mal ve maddeler İçin müşterilerden ihtiyaç 

belgesini isteyip almak ve Bu belgeleri saymanlığa vermek. 
4 — Müşterilere aldığı mal ve maddelerin tutarını gösterir fon Başkanlığının 

başlığım taşıyan Dip koçanlı ve zincirleme numaralı satış fişi kesmek, Kasa memuru
nun (Tahsil edilmiştir.) Damgasını taşıyan fişi aldıktan sonra sattığı mal ve Maddeyi 
müşteriye teslim etmek. 

5 — Hesapların sonu atandığında fişleri dip koçanları ile birlikte saymanlığa 
vermek. 

Satış memurları kendilerine telsim edilen mal ve maddelerin kaybolma çalınma 
kırılıp dökülme gibi her türlü zararlardan sorumludur. 

Kasa Memurluğu : 
Madde 17 — Kasa memuru şu görevleri yapar. 
1 — Satış memurunun kestiği satış fişi tutarını tahsil ederek (Tahsil edilmiş-

tir.) Damgasını vurduktan sonra müşteriye geri vermek. 
2 — Tahsil ettiği paralatın satış sırasında kaydım tutmak ve paraların muha

fazasını sağlamak. 
3 — Kasada toplanan paraları satış memuru ile birlikte düzenlenecek tutanak 

üzerine ve alındı karşılığında sözleşmeli Bankadan gönderilecek memura ya da fon 
mutemedine teslim etmek düzenlenen tutanak ve alındıları özel bir dosyada sakla
mak. 

Mutemet: 
Madde 18 — Mutemedin görevleri şunlardır. 
1 — İvedi iş ve hizmetler için kendisine verilen avanstan harcadığı paraların 

belgelerini bir ay İçinde gider bordrosuna bağlayıp saymanlığa vermek, Hesabını ka
patmak. 

2 — Sözleşmeli banka personeli ile tahsilat yapılmayan Belediyelerde satış yer
lerini dolaşarak kasa memurlarından alındı karşılığında tahsil edileceği paraları say
manlıkça kesilecek teslim fişi ile bankaya yatırmak. 
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BOLÜM : 3 
Alım ve Satım İsleri 

Satınalma Komisyonu : 
Madde 19 — Fon Başkanı ya da yetki vereceği daire müdürünün Başkanlığında 

Belediye Encümenine katılan müntehip ve tabii üyelerden oluşan bir satınalma ko
misyonu kurulur. 

uygulanacak Yönetmelik : 
Madde 20 — Tanzim satışları için yapılacak keşif, kiralama, kiraya verme, 

Ulaştırma ve benzeri İşler 4768 sayılı Yasanın 3 ncü maddesi uyarınca çıkarılan (Alım 
ve Satım esaslarına İlişkin yönetmelik) hükümleri İçinde yürütülür. Ancak bu yönet
meliğin 41 ncl maddesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılıp, Resmi 
Gazete'nin 17/5/1974 gün ve 14889 sayısında yayımlanan yönetmelikle değişik 38 nci 
maddesi hükmü dikkate alınmaz. 

Alım ve Satım Tutarları : 
Madde 21 — Alım satım esaslarına ilişkin yönetmeliğin çeşitli maddelerinde 

gösterilen alım - satım tutarları, Bu maddelerde 17/5/1974 gün ve 14889 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kabul edilen miktarlardır. 

Tutulacak muavin defterler ve satış makbuzlar örnekleri Belediye Encümenin
ce belirlenecektir. 

BOLÜM: 4 
Akçalı İşler 

Hesap Dönemi : 
Madde 22 — Fon Bütçesinin Hesap dönemi Mart ayı başından, Şubat ayı so

nuna kadar olan 12 aylık süredir. 
Bütçenin Hazırlanması ; 
Madde 23 — Fon Bütçesi taslağı Kasım ayı başında Belediye Başkanlığına 

gönderilir. Belediye Başkanı Bütçeyi bir ay içinde inceleyip onaylıyarak Aralık ayı 
başında Belediye Encümenine verir. Belediye Encümeni Bütçe üzerindeki incelemesini 
iki ay içinde bitirmek ve Bütçe gerekçeli bir raporla birlikte Şubat ayı Başında Belediye 
Başkanınca meclise verilir. 

Bütçenin Görüşülmesi : 
Madde 24 — Belediye Meclisi Bütçe kararnamesi metnini Madde madde. Gelir 

ve Gider cetvellerini bölüm bölüm görüşüp Bütçeyi olduğu gibi ya da Bolüm ve Mad
delerine değiştirerek kabul eder. 

Meclisçe kabul edilen bütçe 1580 sayılı Yasanın 71 ve 123 ncü maddeleri gere
ğince onaylanmak üzere. Mart ayma girmeden en az bir hafta önce En Büyük Mülki
ye amirine gönderilir. 

Bütçe Dışı Ödeme : 
Madde 25 — Kesinleşen Bütçe dışında ödeme yapılmaz. 
Bütçe dışında ödemelerden Sayman ile İta amiri birlikte sorumlu tutulur. Ay

rıca haklarında 1580 sayılı Yasanın 125 nci maddesi uyarınca yasal kovuşturma yapı
lır. 

Paraya El Süremeyecek Olanlar : 
Madde 26 — Kasa memuru İle mutemet dışında hiç bir kimse hangi nedenle 

olursa olsun fon parasına el süremez. 
Giderler Bankadaki özel hesaptan sayman ile birlikte ita amirinin imzalarım 

taşıyan çek'lerle ödenir. 
Gider Belgeleri : 
Madde 27 — Fon giderleri Maliye Bakanlığınca çıkarılan (Devlet Harcamaları 

Belgeleri yönetmeliği) esaslarına göre, gerekli gider belgeleri düzenlenerek ödenir. 
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Saymanın Ödemeden Çekilmesi : 
Madde 28 — Fon saymanı, gideri yapan servisi Dışındaki Amir ya da Me-

mur" un (Gider gerçekleştirme memuru) olarak düzenlediği gider Belgeleri ve ekleri 
(İterinde şu incelemeleri yapar. 

1 — Giderin Bütçedeki Bölüm ve Maddeye uygunluğu, 
2 — Gerçekleştirme Belge ve eklerinin tamam otanası, 
3 — Maddi yanlışlık bulunmaması, 
4 — Giderlerin yasa, Tüzük ve yönetmeliklere, yetkili yerlerin kararlarına, 

sözleşmelere uygun bulunman, 
5 — Alacaklının kimliğinin belli olman, 
Sayman yaptığı bu inceleme sonunda uygun görmediği gerçekleştirme belgele

rinin tutarlarını ödemeyip gerekçesiyle birlikte geri çevirir. 
Saymanın 2, 3 ve 5 nd fıkralara uygunsuzluk noktasında geri çevirmeleri ke

sindir, ödemeye zorlanamaz. Ancak 1 ve 4 ncü fıkralarına uygunsuzluk noktasalda 
yapılan geri çevirmelerle İta Amiri (Sorumluluğu yüklenme belgesi) verirse Sayman 
bu belgeyi verile emrine bağlayarak ödemeyi yapar. 

Muhasebe Yöntemi: 
Madde 29 — Fon saymanlığında tutulacak defter ve muhasebe kayıtları, fişler 

ve belgeler Maliye Bakanlığınca Hazırlanıp 15 Şubat 1968 gün ve 12827 saydı Resmi 
Gazete'de yayımlanan (Döner Sermaye muhasebesi Hesap yönetmeliği) Esaslarına 
göre düzenlenip yürütülür. 

Belediye Hesapisleri Müdürünün Denetimi: 

Madde 30 — Belediye Hesapişleri Müdürü ya da Saymam Fon Hesaplarını sü
rekli biçimde gözetim alanda tutmak ve denetlemekten sorumludur. 

Hesapişleri Müdürü ya da Sayman, Denetimi sırasında işlemlerinde kötülük ya 
da yolsuzluk görülen memurlar hakkında hemen yasal kovuşturmaya girişilmekle bir
likte durumu Belediye Başkanınada bildirir. 

BOLUM: 6 
Son Hükümler 

Müşterilerin Paralarını Bankaya Yatırması: 
Madde 31 — Satış yerleri dışında ve kasa memurlarından başka hiç bir kimse 

hiç bir nedenle müşterilerden para tahsil edemez. 
Ancak Çimento, Demir, Odun, Kereste, Boru, Linyit ve Maden kömürü gibi 

Tahsis mal ve maddelerini teslim almadan ödeme yapmak İsteyen müşteriler sayman
lıkça tealim fişi İle Mal Bedeli Bankaya yatırabilirler. 

Bu gibi müşterilerin malları saymanlıkça verilecek onaylı fiş karşılığında satış 
yerlerince kendilerine teslim edilir. Devletçe yapılan fiat artışları teslim alınmamış 
mallara aynen uygulanır. 

Vezne Kurulması : 
Madde 82 — Fon İçin vezne kurulması. Yönetmeliğinin 7 nd maddesi gereğince 

satış yerlerinden paralan kendi memurlarıyla teslim alıp özel hesaba geçirmeyi ka
bul edecek bulunmamasına bağlıdır. 

Bu koşulla kurulacak vezneye giren paraların her gün saymanlıkça kesilecek 
teslim fişi ile bankadaki hesaba yatırılması sorunludur. 

Veznede hiç bir zaman kapanışta 2.000,— TL. sından fazla para bulundurulma
yacağı gibi vezneden Ödeme yapılmaz. 

Yerel Şartlara Uygun örgütlenme: 
Madde 33 — Personelin sayıca yetersizliği nedeniyle bu yönetmeliğe göre ör

gütlenmeyen Belediyelerde, Tanzim satın ile ilgili görevlerin birden fazlası bir tak 
memura verilebilir. 
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Ancak bu durumda saymanlık, İta Amirliği ve Gerçekleşitirme memurluğu gö
revlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez. 

Yerel Şartlara Uygun Örgütlenme: 
Madde 33 — Personelin sayıca yetersizliği nedeniyle bu yönetmeliğe göre öğ-

gütlenmeyen Belediyelerde, Tanzim satışı ile İlgili görevlerin birden fazlası bir tek 
memura verilebilir. 

Ancak bu durumda saymanlık, İta Amirliği ve Gerçekleştirme memurluğu gö
revlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez. 

Kefalete Bağlanacak Memurlar: 
Madde 34 — Ambar, satış ve Kasa memurları ile mutemet gibi para ve para 

yerine geçen değerlerin ve ayniyata alıp veren ve elinde tutan memurlarla Hizmetli
ler 2/8/1934 tarih ve 2489 sayılı kefalet yasası ile Hususi idare ve Belediyeler Kefa
let sandığı tüzüğü hükümlerine göre kefalete bağlanır. 

Prim Sistemi : 
Madde 35 — Yıllık Kâr'in % 10'u aşağıdaki sisteme göre prim olarak dağıtı

lır. 
a) Fon yönetim kurulu ile satınalma komisyonu başkan ve üyelerine yılda 

5.000,— er lirayı aşmamak üzere, 
b) Sayman, Ambara, Mutemet, Kasa memuru ile diğer memur ve görevlilere 

yılda 2.500,— lirayı aşmamak üzere prim verilir. 
Fazla Çalışma : 
Madde 36 — Tanzim satışlarda görev alan ve bütün görevlilere gerektiğinde 

fazla, çalıştırma yaptırılır. Görevlerinden hangilerinin kaç saat fazla çalıştırılmasına 
ve fazla çalışma yapanlara ne miktarda ücret ödenmesine fon yönetim kurulu karar 
verir. 

Madde 37 — Belediye Tanzim satışları ile ilgili her görevi takip etmek üzere 
fon yönetim kurulunca şehir haricine görevlendirilecek görevlilere vasıta ücretinin ha
ricinde günlük Devlet memurlarına verilen harcırah tutarında geçici görev yolluğu 
ödenir. Bu miktar her yıl Bütçe kararnamesiyle belirlenir. 

Yürürlük: 
Madde 38 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Madde 39 — Bu yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür. 

Sirküler 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İslerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar 82/10 

1 — 8/2A982 tarih ve 17599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye -
Romanya Karma Ekonomik Komisyonu VIII. Dönem Protokoluna ek, Türk ihraç 
mallarını gösterir «B» Listesinde kayıtlı «Krom cevheri» kontenjanına, daha önce ilâve 
edilen 2.000.000 ABD Dolan kontenjandan ayrı olarak, 4.000.000 ABD Dolan kon
tenjan ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

2 — Bu konudaki müracaatlarda Mer'i İhracat Yönetmeliğinin 24. Maddesinde 
yeralan 7 İşgünü şartı aranmayacaktır. 
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YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
Esas Sayısı : 1981/18 
Karar Sayısı : 1981/29 
Karar Günü : 29/12/1981 
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numa

ralı Askerî Mahkemesi. 
İTİRAZIN KONUSU : 9/7/1953 günlü, 6123 sayılı Yasa ile değişik 765 sayılı 

Türk Ceza Yasasının 258. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan «Eğer fiil, ken
disini veya akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksadıyla vaki olmuşsa bi
linci fıkradaki hal için iki aydan altı aya,- ikinci fıkrada yazılı hal İçin dört aydan 
bir seneye kadar hapis cezası verilir» biçimindeki hükmün Anayasanın 12. madde
sine aykırılığı nedeniyle iptali istemine ilişkindir. 

I — O L A Y : 
Aktepe Köşk Mahallesinde bazı kişilerin silahlı olarak dolaştıkları bu yer polis 

karakoluna duyurulmuş, bunların yakalanmalarım sağlamak için, yörede araştırma 
yapmak üzere bindirilmiş bir güvenlik ekibi görevlendirilmiş : 1/2/1980 günü Kavlak 
Sokak civarında bu ekibi gören ve ekipçe yapılan dur, kaçma, teslim ol! uyarılarına 
aldırış etmeyen ve taşıdığı silahla görevli polis ekibine ateş ederek kaçmaya çalışan
lardan biri, silahlı çatışma sonunda yaralı olarak ele geçirilmiştir. Yapılan soruştur
ma sonunda; yakalanan kişinin, «Halkın Kurtuluşu» adlı yasa dışı örgüte üye olduğu, 
daha önce 5/12/1979 gününde işlenen silahlı bir soygun olayına karıştığı, 26/11/1979 
günü bir eve silah boşaltmak ve patlayıcı madde atmak, 22/10/1979 günü görevli po
lis memuruna silahla ateş etmek ve 9/12/1979 günü polis otosunu silahla taramak 
suçlarım İşlediği öne sürülmüş ve tüm bu eylemlerinden dolayı TCK'nun 141/5., 497/2., 
264/6. 7 - Son., 258/2 - 3., 6136 sayılı Kanunun 13. ve TCK'nun 55/3., 33. ve 36. mad
deleri gereğince cezalandırılması İstemiyle hakkında kamu davası açılmıştır. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinde "görülen bu 
davanın duruşması sırasında; askeri savcı, sanık hakkında uygulanacak olan TCK'nun 
258/3. maddesi hükmünün Anayasa'nın 8., 11. ve 12. maddelerine aykırı olduğu sa
vında bulunmuş, sanık savunucularının tersini yeğleyen görüşlerine karşın, aykırılık 
savım ciddi ve sözü edilen Yasanın 258/3. maddesi hükmünü Anayasanın 12. madde
sine aykırı bulan mahkeme; Anayasanın değişik 151. maddesi uyarınca bu hükmün 
İptaline karar verilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 

II — İTİRAZIN GEREKÇESİ: 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi, 22/10/1981 

günlü kararında gerekçe olarak özetle : «TCK'nun 258. maddesinin üçüncü fıkrasına 
göre evvelce suç İşlediği için yakalanmak İstenen sanık daha hafif, örneğin sadece 
para cezasını gerektiren bir suçu işlemiş olandan daha az bir ceza ile cezalandırabil
mektedir. Kanunun açık olan hükmü bunu amirdir ve tüm uygulamalar bu yoldadır. 
Bu noktada memurun yetki sınırını aşmak suretiyle, suçun işlenmesine sebebiyet ver
mesi halinde cezanın indirilebileceğine İlişkin olarak maddenin dördüncü fıkrası hük
münün hatırlatılmasında yarar vardır. Bu indirim, maddenin üçüncü fıkrasına da şa
mildir. 

Anayasa'nın 12. maddesindeki eşitlik kavramı, haklarda eşitlik, fırsatlarda eşit
lik ve cezada eşitlik kavramlarım da İçerir. Suçların cezalarını belli etmede, ağırlık 
ve hafiflik derecelerini saptamada yasa koyucunun takdir hakkı belli hukuki kuralla
ra bağlıdır, ağır bir suçu işleyenin, ağır bir cezaya çarptırılması Anayasa'mızın 12. 
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maddesinde İfadesini bulan eşitlik ilkesinin gereği bulunmaktadır. Bir suçun ağır sek
lini isleyen kist aynı suçun hafif şeklini işleyenden daha hafif cezaya çarptınlabiliyor-
•a, Anayasa'nın 12. maddesinin açıkça İhlal edildiğini kabul etmek gerekir. 

TCK'nun 258. maddesi (Ceza Kanunumuzun Devlet İdaresi aleyhinde İşlenen cü
rümler babının sekizinci faslında yaslı) Hükümete karşı şiddet ve mukavemet ve 
kanunlara muhalefet suçlan arasında yer almaktadır. Yasa koyucu bu fasıldaki suç
ların niteliğine göre ceza tayin eylemiştir. Amaç, Devlet kuvvetlerine karşı gelinme
sini önlemek ve devlet otoritesini sağlamaktır. Devlete verilen veya devletten bek
lenen görevler kamu görevlileri eliyle yerine getirilmektedir. Kamu görevlilerinin bu 
nedenle de, görevlerini yaparken kanun tarafından korunmaları gerekir. Oysa. ka
nun koyucu, TCK'nun 208. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında bu amaç doğrultusun
da hükümler getirmişken üçüncü fıkradaki düzenlemeyle Devlet otoritesini zaafa uğ
ratacak bir durum yaratmış ve bu suretle de eşitlik İlkesini açıkça İhlal eylemiştir. 

öte yandan uygulamada (menfi mukavemet) olarak nitelenen TCK'nun 260. 
maddesinde sözü geçen fıkra doğrultusunda bir hükme yer verilmemiştir. Oysa, 260. 
maddedeki suçun da 258/3. fıkrada yazılı olduğu üzere (kendisini veya akrabalarım 
hapis ve tevkiften kurtarmak) gibi bir saikle işlenmiş olması da olasıdır. Kaldı ki 
280. maddedeki suç 258. maddedeki suça nazaran çok daha hafif ve az vahim nitelik
te bir suçtur. 

Devlet gücüne karşı haklı savunmadan bahsetmenin devleti inkar anlamına ge-
lebileceğini belirtmek gerekir. Kaldı ki kamu görevlisinin haksız hareketi ile suçun 
İslenmesine sebebiyet vermesi maddenin dördüncü fıkrasına göre ayrı bir indirim ne
denidir. 

Kişinin özgürlüğünü koruma İçgüdüsü İle hareket edebileceği gibi bir düşün
ceye dayalı olarak böyle bir hükmün getirildiği düşüncesi de tutarlı olamaz. Bir 
çok yasa ve özellikle ceza yasaları, kişilerin işgüdülerini frenlemek için getirilmiştir. 
Öç almak da insanın içgüdüsüyle ilgili olduğu halde tüm yasa koyucular kan gütme 
saikiyle adam öldürme cürümlerini daha ağır biçimde cezalandırmıştır. Bu bakımdan 
TCK'nun 258/3. maddesi hükmünü, kişinin içgüdüsüyle hareket edebileceği düşünce-
siyle açıklamak olanağı bulunsa dahi, bu hali bir indirim sebebi olarak kabul ve 
haklı bulmak mümkün görülmemiş; böylece TCK'nun 258/3. maddesinin Anayasa'nın 
12. maddesinde İfadesini bulan eşitlik İlkesine açık ve kesin biçimde aykırı olduğu 
kanısına varılmış> olduğu belirtilmektedir. 

III — YASA METİNLERİ : 
A. İptali istenen yasa kuralı : 
İptali istenen hükmü de İçeren 9/7/1953 günlü, 6123 sayılı Yasa ile değişik 

765 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 258. maddesi şöyledir : 
«MADDE 258 — Bir memura veya ona yardım edenlere memuriyetine ait va

zifeleri İfa sırasında cebir ve şiddet veya tehdit ile mukavemet eden kimse altı aydan 
İki seneye kadar hapla cezası ile cezalandırılır. 

Eylem silahlı bir kişi tarafından İşlenmişse İki yıldan üç yıla kadar hapis ce-
zası verilir. Eylemin İki veya daha çok silahlı kişiler tarafından veya silahsız olsa 
İnle toplanmış beşten çok kişiler tarafından İşlenmesi halinde verilecek ceza üç yıl
dan beş yıla kadar hapis cezasıdır. 

Eğer fiil, kendisini veya akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksa
dıyla vaki olmuşsa birinci fıkradaki hal için İki aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı 
hal için dört aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu selahi-yet hududuna tecavüz ederek veya keyfi ha
reketlerle bu muameleye sebebiyet vermiş is fail hakkında geçen maddelerdeki ceza 
dörttebire kadar indirileceği gibi icabına göre ceza büsbütün de kaldırılabilir 
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254, 255, 256 ve 257'nci maddelerle yukarıki fıkralarda yazılı fiiller, İcra Ve
killeri Heyetinden bir vekil aleyhinde İslenirse tayin edilecek ceza yarı nisbette ar
tırılarak hükmolunur». 

B — Dayanılan Anayasa Kuralı: 
«MADDE 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve 

mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa İmtiyaz tanınamaz.» 
IV — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 15. maddesi gereğince, Şevket MüFTÜGİL, 

Ahmet H . BOYACIOĞLU, Ahmet ZEYNELOĞLU, Hakkı MÜDERRİSOĞLU, Nihat 
O. AKÇAKAYALIOGLU, Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU, H. Semih ÖZMERT, 
Orhan ONAR, Selahattin METİN, Mehmet ÇINARLI, Mahmut C. CUHRUK, Necdet 
DARICIOĞLU, Servet TÜZÜN, Yılmaz ALİEFENDlOĞLU ve Yekta Güngör ÖZDEN'in 
katılmalarıyla 26/11/1981 gününde yapılan ilk İnceleme toplantısında, dosyada ek
siklik bulunmadığından 19in esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

V — ESASIN İNCELENMESİ: 
İşin esasına ilişkin rapor, başvurma kararı ve ekleri, Anayasaya aykırılığı 

öne sürülen yasa hükmü ve aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kurak, bun
larla ilgili gerekçeler ve başka yasama belgeleri, konu ile ilişkisi bulunan öteki me
tinler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Anayasa'nın 12. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı bulunduğundan 
bahisle üçüncü fıkrasının iptali istenen Türk Ceza Yasasının 258. maddesinin ilk 
fıkrasında, görevini yaptığı sırada memura veya ona yardım edenlere karşı İşle-
nen mukavemet suçu, ikinci fıkrasında; bu suçun silahla bir veya ikiden fazla kimse 
ya da silahsız da olsa toplanmış beşten fazla kimse tarafından işlenen nitelikli bi
çimleri cezalandırılmış; üçüncü fıkrasında, bu suçların belli edilen saikle İşlenmiş olma
ları hail, cezayı fıkra hükmünde gösterilen hadler arasında tayine olanak sağlayan 
bir indirim, son fıkrada da yasal bir artırım nedeni düzenlenmiştir. 

2275, 3631, 6123 ve son kez de 22/6/1979 günlü ve 2245 sayılı Yasalarla deği
şikliğe uğramış bulunan maddenin ilk fıkrasında, yazılı suç faili İçin altı aydan iki 
yıla, ikinci fıkrasında yer alan nitelikli mukavemet suçlarım işlemiş olanlar hak
kında, suç bir kişi tarafından silahla işlenmişse İki yıldan Uç yıla, iki veya daha 
fazla silahlı kişi ya da silahsız olsalar bile toplanmış beşten fazla kimse tarafından 
işlenmesi halinde de faillerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıl
maları öngörülmüştür. 

İtiraza konu edilen üçüncü fıkra hükmünde ise, yukarıda belirtilen memura 
mukavemet suçlarını, kendisi veya akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak gibi 
bir saikle İşlemiş olanlara, birinci fıkrada yazılı halde İki aydan altı aya, ikinci fık
rada yazılı hallerde dört aydan bir seneye kadar hapis cezası verileceği açıklanmış
tır. 

Yapılan bu düzenlemeye göre; gerçekten İkinci fıkrada yer alan ve yasa ko
yucu tarafından vahim görüldükleri cihetle daha ağır bir biçimde cezalandırılan ni
telikli mukavemet suçunu işlemiş olanlar, üçüncü fıkrada yazılı hal söz konusu ise 
maddenin bir ve ikinci fıkralarında yer alan mukavemet suçlarım İşlemiş bulunan
lara nazaran daha hafif bir ceza ile cezalandırılmaktadır. 

İtirazcı Mahkeme itirazına dayanak yaptığı gerekçede, fıkra hükmünün uygu
lamada yarattığı bu dengesizliğe örnekleme yoluyla işaret ettikten sonra, bir me
mura veya ona yardım edenlere karşı, kendisini veya akrabasını hapis veya tevkif
ten kurtarmak maksadıyla mukavemet gösterilmesi halinin aslında daha vahim bir 
suç sayılması gerektiği görüşüyle bu hükmün Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düş
tüğünü ve bu nedenle de iptaline karar verilmesini istemektedir. 
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VI — ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNUNUN İNCELENMESİ: 
Vazifenin İfası sırasında, memura veya ona yardım edenlere karşı işlenen 

mukavemet suçlarım, kendisi ya da bir akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak 
gibi bir saikle işleyenlere özgü olarak getirilmiş göreceli bir mazeret sebebi nite
liğinde bulunan Üçüncü fıkra hükmü, ceza yasamızın kaynağını oluşturan 1889 ta
rihli İtalyan Ceza Yasasından yasamıza aktarılmış bir esasdır. T. C. Yasasında gü-
nümüze dek yapılmış olan değişikliklere rağmen de yasadaki yerini korumuştur. 

Ceza uygulamasında fıkra hükmünün neden olduğu adaletsiz durumlar gerçek
ten çarpıcıdır. Fıkradaki ceza hadlerinin bir birine çok yakın olması, başka bir an
latımla dar tutulmuş bulunması, yerine göre dava konusu olayda olduğu gibi ortaya 
çıkabilecek adaletsiz durumların uygulamada giderilmesine de engel teşkil etmek
tedir. 

Ne varki, yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 1926 tarihinden bu yana izlenilen suç 
ve ceza politikası gereği tam 33 kez değişikliğe uğramış bulunan ceza yasamızda 
bu tür tutarsızlık ve dengesizliklerin sayısı oldukça kabarmıştır. Bu konuda gözden 
uzak tutulmaması gereken bir yön de, ne derece mükemmel hazırlanmış olursa ol
sunlar, genel ve soyut biçimde düzenlenen suç ve ceza kurallarının somut olaylara 
uygulanmasında yer yer adaletsiz sayılabilecek sonuçlara ulaşılmasının adeta kaçınıl
maz olduğudur. 

Bir memura veya ona yardım edenlere karşı memuriyetlerine ait vazifeleri ifa 
sırasında hangi biçimde olursa olsun işlenen mukavemet suçunun, kendisini veya 
akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak gibi bir saike bağlanması halinin cezayı 
hafifleten bir neden sayılmış olması gerçekten tartışılmaya değer niteliktedir. Türk 
ceza hukuku öğretisinde bu yola girilmeksizin, soruna, «insanların Özgürlüğünü ko
ruma İçgüdüsüne, yasanın cezayı azaltıcı bir etki tanımak İsteği» ve hükmün böyle 
bir amaçla getirildiği açıklanmaktadır. Yasamızın izlediği cezalandırma yöntemi içe-
risinde aynı amaca yönelik olarak getirilmiş hükümler yok değildir. Cürüm işleyen
leri saklamak ve cürüm delillerini yoketmek suçlarını usul veya füru, karı veya 
koca yahut kardeşin yararına işleyen kimseye ceza verilemeyeceğini öngören 296. 
maddenin son fıkrası hükmü ile, yalan yere şahadet suçlarına teşvik ve tahrikte 
sanığın veya sanık yaratına bu suçu işletmiş olan akrabanın belli koşullarda ceza
larım hafifleten 292. madde hükümlerinin temelde hep aynı düşüncelerin etkisiyle 
yasada yer almış oldukları kuşkusuzdur. 

Cezalandırma Devlete özgü bir hak ve yetkidir. Bu alandaki Devlet egemen
liğinin sınırları da çağımızda Anayasalarca belirlenmektedir. Anayasanın 14. ve 33. 
maddelerinde söz konusu egemenliği sınırlayan ilke ve esaslar, «insan onuruyla bağ
daşmayan ceza verilemez», «kimse İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fulden dolayı cezalandırılamaz», «cezalar ve ceza tedbirleri ancak, 
kanunla konulur», «kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 
cezadan daha ağır bir ceza verilemez», «genel müsadere cezası konulamaz», «ceza 
sorumluluğu şahsidir» biçiminde belirtilmiştir. Yasa koyucunun ayrıca Anayasanın 
Başlangıcında yer alan amaçlar doğrultusunda evrensel ve çağdaş ceza hukuku ilke-
lerini de gözönünde bulundurması gerekecektir. 

Bu durumda ne gibi fiillerin suç sayılacağını ne tür cezalar ile cezalandırı
lacağım, hangi hallerin cezadan bağışıklığı gerektireceğini, ne gibi hallerde cezanın 
artırılacağı ya da hafifletileceğini, hangi ceza tedbirlerinin alınacağını saptamak 
yukarıda açıklanan Anayasa kuralları ve ceza hukuku ilkeleri çerçevesinde kalın
mak koşuluyla yasa koyucunun değerlendirilmesine bırakılmıştır. 

Şu hale göre vazifesini yaptığı sırada memura karşı mukavemet suçunu, ken
disini ya da akrabasını hapis ve tevkiften kurtarmak saikiyle İşlemiş olanların daha 
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hafif biçimde cezalandırılmasını öngören İtiraz konusu hükmün, Anayasanın anılan 
İlke ve esaslarına aykırı düştüğü söylenemez. 

Eşitlik İlkesinin aykırılık sorununa gelince; 
Mahkeme itirazının bu konuya ilişkin gerekçesinde; suçun, kendisini veya ak

rabasını hapis ve tevkiften kurtarmak gibi bir saikle islenmiş olması halini, başka 
saikle işlenmesi haline nazaran daha hafif biçimde cezalandırılması sonucunu doğu-
ran üçüncü fıkra hükmünün daha önce suç isledikleri için hapis ya da tevkifi söz 
konusu olan kimselerin daha hafif ceza ile adeta ödüllendirildiklerini bu durumun 
da ceza uygulamasında eşitsizlik ve adaletsizliklere yol açtığım ileri sürmektedir. 

Yukarıda da İşaret olunduğu üzere, yasanın bir suç İçin öngördüğü ceza mik
tarım bu suçun nitelikli şekil ya da bir başka suça verilen ceza ile karşılaştırma 
yoluyla soruna çözüm aramak genel planda isabetli sayılamaz. Ceza adaletinde tam 
bir dengenin bazen sağlanamamış olması bu sorunun yapısal özelliğinin sonucu sa
yılmak gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da açıklandığı üzere, kanun önün
de eşitlik, aynı durumda olan kişilerin aynı yasa hükümlerine bağlı tutulmalarını 
ifade eder. Eşitlik, herkesin bu yönde aynı yasa hükümlerine bağlı olacağı anla
mında ele alınamaz. 

TCK'nun 258. maddesinin üçüncü fıkrasında, saik; suça 1 ve 2. fıkralarda-
kinden farklı bir özellik getirmektedir. Ülke koşulları içerisinde memur ve halk iliş
kileri, toplumsal karakter, kişiyi görev sırasında memura karşı direnmeye İten ne
denler, insanların özgürlüklerini içgüdüsel biçimde koruma eğilimleri dikkate alın
mak suretiyle getirilmiş bulunan üçüncü fıkra hükmünün, eşitlik ilkesiyle çeliştiğin
den söz edilemez. 

İtirazın bu nedenle reddi gerekir. 
Bu görüşe Ahmet H. BOYACIOĞLU, Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU ve Yekta 

Güngör ÖZDEN katılmamışlardır. 

1/3/1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 9/7/1953 günlü, 6123 sayılı Ya
sayla değişik 258. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan «Eğer fiil, kendisini veya 
akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksadıyle vaki olmuşsa birinci fıkradaki 
hal için iki aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı hal için dört aydan bir seneye kadar 
hapis cezası verilir» biçimindeki itiraz konusu hükmün Anayasaya aykırı olmadığına 
ve başvurunun reddine Ahmet H. Boyacıoğlu, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Yekta Gün-
gör Özden'in karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla, 

29/12/1981 gününde karar verildi. 

SONUÇ : 

Başkan 
Şevket Müftügil 

Üye 
Hakkı Müderrioğlu, 

Başkanveklli 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

Üye 
Nihat O. Akçakayalıoğlu 

üye 
Ahmet Zeyneloğlu 

Üye 
Nahit Saçlıoğlu 

Üye 
Hüseyin Karamüstantikoğlu 

Üye 
H. Semih Ozmert 

üye 
Orhan Onar 

üye 
Selahattin Metin 

üye 
Mahmut C. Cuhruk 

Üye 
Necdet Darıcıoğlu 

üye 
Yekta Güngör Özden 

Üye 
Servet Tüzün 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 
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KARŞIOY YAZISI 

Anayasa Mahkemesinin 9/3/1971 günlü, E. 1970/42, K. 1971/30 sayılı kara
rında «Anayasa suç ve ceza konularında, bir eylemin ancak kanunla suç sayılabile
ceği; cezalarla ceza tedbirlerinin ancak kanunla konulabileceği.; kimsenin işlendiği 
zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir eyleminden ötürü cezalandı-
rılarruyacagı; kimseye, suçun işlendiği zaman kanunda o suç için konulmuş olan ce
zadan ağır bir ceza verilemiyeceği; kimsenin kendisini veya kanunun gösterdiği ya
kınlarını cezalandırma sonucunu doğuran beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 
göstermeye zorlanamıyacağı, ceza sorumluluğunun şahsiliği (Madde : 33) ve insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulamıyacağı (Madde : 14) gibi başlıca bir kaç 
ceza ilkesini belirtmekle yetinerek, bunların dışında kalan ceza konularını ve özellikle 
belli bir zamanda ne gibi eylemlerin suç sayılacağını, o suçlara ne miktar ve ne çe
şit ceza verileceğini ve hangi ceza tedbirlerinin yani emniyet tedbirlerinin ne yolda 
uygulanacağını saptama yetkisini Yasa Koyucuya bırakmış bulunmaktadır. Yasa Ko
yucu bu konuda başta Anayasa'nın buyurucu,ve yasaklayıcı kuralları ile koyduğu 
güvenceler olmak üzere ceza hukukunun İlkeleri ve toplum yaşantısının zorunluluk 
ve yararlarının gerekleri ile bağlı kalarak takdirini kullanabilecektir^ denilmekte
dir (Anayasa Mahkemesi kararları Dergisi, Cilt 9, Sayfa: 370). 

Anayasanın 2. maddesinde İfadesini bulan hukuk devletinin amacı, Devletin 
bütün faaliyetlerinde hukukun egemen olması, Yasa Koyucunun her zaman kendini 
Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile bağlı görmesidir. Yasa Koyucunun takdir 
yetkisi, yukarıda değinilen kararda da açıklandığı gibi Anayasanın Temel" ilkeleri 
ve ceza hukuku kurallarıyla sınırlıdır. Kişiye ceza verme hakkının özünü, adaletle 
sınırlandırılmış toplumsal yarar düşüncesi oluşturur. Bunun doğal sonucu olarak 
Yasa Koyucu bir düzenlemeye giderken, kamu yararını en az kişi yararı kadar dü-
şünmek ve gözetmek ve aralarında adaletli bir denge kurmak zorundadır. Her ceza 
yaptırımı, esasında kamu hukuku alanında yer alan ve amacı kamu düzenini koru
mak veya bozulan kamu düzenini yeniden kurmak olan bir hukuk kuralından ibaret
tir. Ceza yaptırımları ve önlemlerinden beklenen, suçlunun ıslahı yoluyla onu top
luma yeniden kazandırılması ve bununla birlikte o suç nedeniyle bozulmuş olan top
lumsal barışın kurulması ve cezanın caydırıcılığı etkisiyle suçların işlenmesinin ön
lenmesidir. 

Yasa Koyucunun itiraza konu edilen hükmü düzenlerken yani bir kimsenin 
memura cebir ve şiddet veya tehdit İle «Kendisini veya akrabasını hapis veya 
tevkiften kurtarmak muksadıyle, işlemesini cezayı hafifletici bir mazeret sebebi 
olarak kabul ettiği ve değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu hüküm 1889 tarihli ital-
yan Ceza Kanununun 190. maddesinde yer almakta iken oradan 1926 yılında Türk 
Ceza Yasasına aktarılmış ve öğretide gerekçesi olarak «insanların kendilerinin ve 
yakınlarının özgürlüğünü korumak içgüdüsü» olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 

Hafifletici mazeret sebeplerinin kabul edilebilmesi için faili mazur göstere
cek ve kusurunun derecesini azaltacak kimi durumların ve özelliklerin bulunması 
gerekir. Oysa üzerine atılan suç nedeniyle hakkında tutuklama kırarı verilmiş veya 
kesin hüküm giymiş olan kişilerin kendilerini veya ayni durumdaki akrabalarının 
hapis ya da tutuklanmaktan kurtarmak maksadiyle görevli memura cebir ve şiddet 
veya tehditle karşı koymalarında, eylemlerini mazur gösterecek ve kusurunun dere
cesini azaltacak bir durumun ve özelliğin bulunduğu öne sürülemez. Çünkü suç işle-
yeni ya da hüküm giyeni yakalayarak gerekli yasal işlemleri yerine getirmek ve 
böylece bozulan düzeni iade etmek hukuk devletinin başta gelen ödevlerindendir. 
Sanık ya da hükümlünün, görevli memura cebir, şiddet veya tehditle karşı koymasını, 
kendisi ve akrabasının özgürlüğünü koruma İçgüdüsüne bağlamak suretiyle cezayı 
hafifletici bir neden olarak değerlendirmek, hukuk devleti ilkesinin amacına ters 
düştüğü kadar, ceza hukukunun açıklanan Temel kuralı ile de çelişir. 
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Anayasanın 31. maddesine göre herkes, meşru bütün vasıta ve yollardan fay

dalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak, iddia ve sa
vunma hakkına sahiptir, üzerine suç atılanın gerçekten suçlu olmadığı veya hüküm 
giyenin haksız yere hüküm giydiği kanısını taşıması halinde. Anayasanın sözü edilen 
31. maddesi uyarınca meşru bütün vasıta ve yollardan yararlanarak yasal yollara 
başvurmak ve hukuk kuralları içinde kalarak hakkını aramak özgürlüğüne sahip 
bulunduğunda kuşku edilemez. Türk Hukuk Irgatında «Meşru; sözcüğü, «Hukuk 
nizamına uygun olan bir durumu veya bir hareketi anlatan tâbirdir» olarak tanım
lanmaktadır. Bu nedenle meşru olmayan vasıta ve yollara başvurulması, Anayasanın 
kesinlikle reddettiği eylemli bir durumdan İbarettir. Oysa itiraz konusu kural, hapis 
veya tutuklanmaktan kurtulmak için meşru olmayan, hatta yasanın suç saydığı yol
lara başvuran sanığın bu davranışım bir anlamda haklı görerek cezasının hafifletil
mesini istemektedir. Bu görüşün ortaya koyduğu sonucun Anayasanın ve ceza hu
kukunun benimsediği temel hukuk kurallarına aykırı düştüğünü açıklamaya gerek 
yoktur. 

öte yandan, bir kimsenin kendisinin veya yakınlarının özgürlüğünü koruma 
İçgüdüsü, ancak haksız bir saldırı karşısında sözkonusu olabilir ve hukukça korun
maya değer görülebilir. Görevli memurun sanığı veya hükümlüyü yakalamak istemesi 
haksız bir saldırı olarak nitelendirilemiyeceğine göre, bu durumda sanığın veya 
hükümlünün özgürlüğünü koruma içgüdüsü ile hareket ettiği de kabul edilemez. Hu
kuk ancak faili mazur gösterebilecek ve kusurunun derecesini azaltabilecek nite
likte olan etkenleri cezayı hafifletici bir neden olarak kabul edebilir. Hukukun 
temel ilkelerine ve ceza kurallarına ters düşen bir yasa hüksıünün aynı zamanda 
Anayasaya da aykırı olacağında kuşku edilmemelidir. Çoğunlukça kararda «ceza uy
gulamasında fıkra hükmünün neden olduğu adaletsiz durumlar gerçekten çarpıcıdır. 
Fıkradaki ceza hadlerinin bir birine çok yakın olması, başka bir anlatımla dar tu
tulmuş bulunması, yerine göre dava konusu olayda olduğu gibi ortaya çıkabilecek 
adaletsiz durumların uygulamada giderilmesine de engel teşkil etmektedir» denil
mekte ise de bu duruma bir ad konulamadığı gözlenmektedir. 

İtiraz konusu kural ayni suçu işleyenler arasında haklı bir nedene dayanma
yan bir ayrıcalık da yaratmaktadır. Türk Ceza Yasasının 258. maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarındaki mukavemet suçunu daha önce başka bir suç işlemeyen ve do-
layısıyle kendisini veya akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksadlyle değil 
de, başka bir maksatla işleyen kişi, üçüncü fıkradaki indirimden yararlanamadığı 
halde, daha önce suç işlemiş veya hüküm giymiş olan kişiler bu indirimden yararlan
maktadırlar. Böylece ayni suç için getirilen farklı uygulamanın haklı, yerinde ve 
hukuken savunulabilen bir nedene de dayanmadığı ortaya çıkmaktadır. İtiraza konu 
olan fıkranın kendisini veya akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksadlyle 
memura mukavemet suçunu işleyen herkes hakkında uygulanma olanağının bulun
ması, yukarıda açıklanan aykırılığı ortadan kaldıramaz. 258. maddenin tümü gözönü-
ne alındığında, anılan fıkranın ayni suçu işleyenler arasında, haklı bir nedene da
yanmayan bir ayrıcalık yarattığı ve böylece Anayasanın eşitlik ilkesine ters düştüğü 
açıkça görülmektedir. 

Yeri gelmişken şu yönü de belirtmekte yarar vardır : Türk Ceza Yasasında 
çeşitli tarihlerde yapılan değişiklikler sonucunda Yasanın sistemini" ve maddeleri ara
sındaki uyumun bozulmuş olması, Anayasa Mahkemesinin, yöntemine uyularak yapıl
mış olan bir başvuru üzerine Anayasaya uygunluk denetimini yapmasına ve Anaya
saya aykırı bulduğu İtiraz karalı İptal etmesine engellik edemez. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Türk Ceza Yasasının 258. madde
sinin İtiraz konusu üçüncü fıkrası hükmünün Anayasanın 2. ve 12. maddelerine ay-
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kın olduğu düşünce ve kanaatiyle, sözü edilen fıkranın Anayasaya aykırı olmadığına 
ve İtirazın reddine mütedair olarak verilen çoğunluk kararına karşıyım. 

Başkanvekili 
Ahmet B. Boyacıoğlu 

KARŞIOY TAZISI 
Cezadan indirim nedenlerini belirlemek, kuşkusuz «Tasa Koyucu» nun takdir 

ve yetkisindedir. Ancak, bu yetki suçu önlemek ve suçluyu yakalamakla görevli 
olanları, ürkeklik ve duraksamaya itici sonuçlar verecek biçimde kullanılamaz. 

Ters tutum, görevlilere karşı İşlenen suçlarda, görevini yapan aleyhine ve 
saldırgan yararına sonuçlar doğurur. 

üye 
Nihat O. Akçakayalıoğlu 

KARŞIOY YAZISI 
Tutuklanması ya da hapis cezasını çekmesi için yakalanması söz konusu olan 

kimseyi tutmak isteyen Devlet görevlisine engel olan herhangiblr kişiye yasadaki 
ceza verilirken, bu kişinin yardım ve çabasından yararlanarak ya da doğrudan kendi 
eylemiyle direnen, saldıran «kaçak» a daha az ceza verilmesi yaptırımdaki tersliği 
açıklamaktadır. Kolluk görevlisine karşı çıkan, direnmesini saldırı durumuna geti
ren tutuklanacak ya da cezaevine konulacak kimsenin cezasının indirilmemesi, yaka
lama çabasını engelleyen ilgisiz kimsenin cezasının ise artırılması gerekir. Kurallaş
mada bir uygunsuzluk olduğu belirgindir. Kişinin cezasının indirilmesi, hafifletilmesi 
eyleminde (tutum ve davranışında) kendini haklı gösterecek oluşlara ve durumun
daki özelliklere bağlıdır (Kalkışma kışkırtma, savunma zorunluluğu, yaş, akü ve 
beden durumu, onur koruması, amaçlanandan başka sonuç dogması vs.) Böyle bir 
nedene bağlı bulunmayan, pişmanlıktan veya düzelme belirtisinden kaynaklanmayan, 
tersine güçlük çıkaran ve saldırıda bulunan kimsenin yasal bağışlamadan yararlan
ması aykırılıktır. Yasadan kaçarken ya da yasaya karşı gelirken yasal hoşgörünün 
işletilmesi yasal bir aykırılığı belirtmektedir. 

Kararın kabul ettiği nedenlere geçerlik tanımak, yasaları gereksiz uğraşıları 
konu edinen, bilime ve usa aykırı gelişigüzel durumları kuralllaştıran metinler düze-
yine indirir. Psikolojik neden, kişisel dürtü, işgüdü, herkes için kaçınılmazdır. Bu, 
daha çok, birdenbire karşılaşılan durumlar içindir. Hazırlıklı olan, karşılaşabileceği 
durumları önceden kestiren, bilen kimseler için şaşkınlık ve doğal bir tepki, beden
sel ya da ruhsal bir İrkilme genel değildir, işlediği suçu, yasa karşısındaki yerini 
bilen kimsenin Devlet görevlisine karşı olumsuz davranışı, yanlışlıkla çağrılan, iz
lenen, ilgisiz bir kimsenin durumuyla bir tutulamaz. Ne olursa olsun «kendini ya da 
akrabasını hapis veya tevkiften kurtarmak maksadı» değer verilip sanık lehine gö-
zetilecek geçerli bir özür değildir. 

Türk Ceza Yasası 00 yıla yaklaşan bir uygulama surecinden geçmiştir. Ku
ralın yürürlükte olduğu tarihte gözetilmeyen, düşünülmeyen hususlar sonraları or-
taya çıkabileceği gibi, giderek gelişen insan aklı ve giderek düzelen toplumsal yar 
şam yeni durumlarla yeni çözümleri düşündürebilir. Zamanla yeni koşullar, yeni 
gözlem ve düşünceler daha uygun çözümleri gündeme getirebilir, önceleri uygun 
olup giderek aykırı düşen hususların kaldırılmasını gerekli kılabilir. Yasanın söz 
konusu 2S8/3. maddesinin durumu bu gereksinimin en yeni örneklerinden biridir. 
Çağdaş düzen, kişi ve toplum haklan dengesine dayanır. İptali istenen kuralın top-
lumsal bilince, kamu özgüdüsüne (vicdanına), aykırı düştüğü anlaşılmaktadır. İtiraz 
yolunu izleyen mahkemenin başvurusundaki gerekçeler de bu konuda doğrulayıcı gö-
rüşlerdir. 

Meslek eğitimiyle, gözetim ve denetimin yetersizliğine, disiplinin zayıflığına 
bağlı olan kimi polislerin davranış ve tutumu üzücü olsa, direnmeye ve saldırıya 
neden olsa bile Devlet görevlisine karşı durmanın, üstelik görev yaptığı sırada sal-
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diriyi da içeren direnmenin haklı, hoşgörülecek bir yönü yoktur. Kaldıki, gereksiz 
davranışlarda bulunan kolluk, görevlisinin direnmeye, saldırıya neden olmasında sa
nığın cezasının indirilmesi ya da kaldırılması olanağı vardır. Böyle bir kapıyı da 
kapatarak, yalnızca yasal görevini yapmaya çalışan kimseye saldırmanın bir indirim 
nedeni sayılması hukuksallıkla bağdaşmamaktadır. Görevini özenle yerine getirmeye 
çalışan çoğunluğun çabasını kırıcı bir uygulamadır. 

İtalyan Ceza Yasası'nın İlgili 190. maddesinin varlığı yanında «cebir, şiddet 
ve tehditle mukavemet edenlere İlişkin 337. maddesi böyle bir indirimi öngörmekte
dir. Fransız Ceza Yasasının da koşut olan 209 ve sonraki maddelerinde bu tür sal
dırı «isyan» sayılmakta, ağır cezalarla karşılanmaktadır. İsviçre Ceza Yasası'nın 
hafifletici nedenleri kapsayan 64. maddesi de karşıoy verişimi haklı kılmaktadır. 
Kamu yönetimine karşı işlenen suçlara ilişkin 285. madde ile yönetimin İşlemlerine 
karşı çıkmayı yaptırıma bağlayan 286. maddede bir indirim söz konusu edilmemiş
tir. 260. maddenin öngördüğü hafif durumda bir indirim yoluna gidilmemişken daha 
ağır bir durumu kapsayan 258. maddede indirime gitmek aykırılığı yoğunlaştırmak
tadır. 258. maddede, yukarda sayılan maddelerde öngörülen İndirme nedenlerinden 
birisi yoktur. Yasanın kimi maddelerinde yer alan şeref ve onurla, aile kurumuyla 
ilgili bir açıklıkta yoktur. 

önceden suçu olmayan bir kimsenin 258. madde kapsamındaki bir suçu işleme
sinde indirimsiz cezaya çarptırılmasına karşın, önceden suç işlediği ileri sürülen ve 
cezası kesin olanın 258. madde kapsamındaki suçu İşlemesinde İndirimden yararlan
dırılmasının düzensiz bir kurallaştırma sonucu olduğu görüşündeyim, önce suç iş-
lediği ya da cezası kesinleştiği için yakalanması gereken kimsenin neden olduğu 
durumlar da gözardı edilerek lehine indirim getiren kuralın hukuksallığı tartışma 
götürür. Kolluk güçlerini umutsuzluğa, kırgınlığa düşürecek, pişman edecek ya da 
umursamaz, aldırışsız yapacak, görev anlayışını olumsuz yönde etkileyecek, aynı 
zamanda saldırganlara cesaret verecek bir kuraldır. Yakalanmadan kaçmanın geçerli 
savunma - zorunlu savunma (meşru müdafaa) ile ilgisi de yoktur. Burada geçerli 
olan, kamu görevlisinin yakalama eylemidir. Bu bir görevdir. Yasaya ve yetkiye 
karşı çıkışın görevi engelleyici niteliği açıktır. Bunun geçerli sayılması doğru değil
dir. İçgüdü ancak sonuçlarıyla ve sahibinin yasa karşısındaki genel durumuyla gö
zetilir. İlgisiz kimsenin yakalanma karşısında tepkisi doğal, yakalanması haklı olan 
kimsenin tepkisi ise aykırılıktır. Kamu görevlisi korunacakken, ceza ağırlaştırıla-
cakken, sanık ve suçluları koruyan fıkra Devlet otoritesini de kırıcıdır. Bunun insan
cıl olunmakla bir ilgisi de yoktur. Nitekim dördüncü fıkra cezalandırmada gözeti
lecek geçerli bir nedeni içermektedir. Böylesine haklı ve geçerli bir nedene dayan
mayan üçüncü fıkranın iptali zorunludur. Yasaların özgörüsünde (takdirinde) sınır
sızlık yoktur. Benzer durumda ayrı uygulama eşitlik ilkesinin çiğnenmesidir. 

Cezalandırma hakkının ve ceza sorunluluğunun üzerlerine kuruldukları İlkeler 
yönünden uzun bir irdelemeye gitmeden bir «toplumsal olgu» sayılan «suç» ile bu
nun karşılığı «yaptırım (ceza) ın» sorumluluk bilinciyle davrananlar hakkında düşü-
nülebileceği kuşkusuzdur. Yakalanma korkusuyla kaçmak bir İçgüdüye bağlansa da 
direnmekte bu savunulamaz. Direnme suçunu işleyen de Yasanın geçerli saydığı ge
nel indirme nedenleri varsa ondan zaten yararlanacaktır. Sorumluluğu kaldırıcı ya 
da azaltıcı bir özel neden durumuna getirilen tutuklanmaktan ve hapisten kurtul
mak içgüdüye bağlı, iradeyi etkileyici özel ve yeni bir neden, ek neden olarak ele 
alınamaz Yasal her yaptırıma her karşı duruş, bu uygulama İle, düzensizliğe varan 
yasal hoşgörülerle İndirimler gerektirir. Böyle bir anlayışın ise hukuk dışı olduğu öğ
retide görüş çokluğu kazanmıştır. Bu nedenlerle Anayasamızın hukuk devleti ilke
sine ve eşitlik ilkesine aykırı bulduğumdan İptal edilmesi görüşündeyim. 

Üye 
Yekta Güngör Özden 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankam idare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 
Sayı: 1983/97 

22, 23, 24 MAYIS 1962 TARİHLERİNDE: UYGULANACAKTIR, 

n SAYILI LİSTE (TL. Olarak) 

Dövizin Cinsi Döviz Alıg Döviz Sans Efektif Abf Efektif Satış 

1 ABD dolan 149,66 152,64 149,06 184,14 
1 Avustralya dolan 188,33 161,80 180,41 163,08 
1 Avusturya silini 9,23 9.41 • 4 » 9,61 
1 Batı Alman markı 65,10 66,40 68,10 67,06 
1 Belçika frangı 3,49 3,82 3,28 3,66 
1 Danimarka kronu 1941 19,49 19,11 19,68 
1 Fransız frangı 24,06 28,40 24,96 26,71 
1 Hollanda florini 08,05 59,72 58,65 60,31 
1 İsveç kronu 25,83 26,35 2533 28,60 
1 İsviçre frangı 70.40 77,98 76,46 78,74 

100 İtalyan ttrett 11,79 11,96 11,14 12,06 
100 Japon yeni 63,20 64,46 60,04 65,10 

1 Kanada dolan 121,67 12440 116.89 12532 
1 Kuveyt dlnan 623,79 534,27 497,60 539,90 
1 Norveç kronu 28,10 25,60 2336 26,85 
1 Sterlin 268.62 273,99 268,62 276,68 
1 Suudi Arabistan riyali 43,64 44,61 41,46 44,96 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD Dolan 16,2134 Avusturya filini 
2,3987 Batı Alman markı 

433708 Belçika frangı 
7,8309 Danimarka kronu 
8,9988 Fransu frangı 
2466» Hollanda florini 
5,7930 İsveç kronu 
1,9674 İsviçre frangı 

1276,78 İtalyan lireti 
236,78 Japon yeni 

142996 Kanada dolan 
5,9621 Norveç kronu 
9,429i Suudi Arabistan riyali 

1 Avustralya dolan 1,0680 ABD dolan 
1 Kuveyt dlnan 3,5001 
1 Sterlin 1,7960 



T.C. 
Resmi Gazete 

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 

f i ^ 
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ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ayvalık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından evvelce Burhaniye Ulubeyler Köyünde 
iken halen adresi meçhul Emine, Süleyman, Zehra, Ömer, Eyüp Çakıcı ve anılan köyde 
mukim Talip Oba aleyhine Ayvalık Hükümet Caddesi güzergâhında bulunan ve tapu
nun 22 pafta, 208 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın kesinleşen istimlak kararına göre 
yola giden kısmının terkini ile mütebakisinin lıelediye adına tesciline dair davanın ya
pılan yargılaması sonunda : 

2/11/1981 gün ve 1980/236 esas, 1981/285 karar sayılı hükümle anılan taşın
mazın imar yasası gereğince yola giden kısımlarının terkini ile arta kalan kısmının 
Ayvalık Belediyesi adına tapu siciline tesciline 6830 sayılı 17. maddesi gereğince ka
rar verilmiş olup. 

İşbu kararın yukarıda anılan adresi meçhul davalılar tarafından ilam müteakip 
bir ay içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği tebligat yerine ilan olunur. 

7081 

Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden 

E No : 1981/440 
K. No : 1982/109 
Davacı Uzelli Kaset Sanayii ve Ticaret A. Ş. vekili Av. Sermet özüer tara

fından davalı Ahmet Çevik aleyhine açılan tapu İptali - tescil davasının yapılan du
ruşması sonunda verilen karar: 

Davalının adresi meçhul olduğundan kendisine nihai kararın ilânen tebliğine 
lüzum hasıl olmuştur. Lüleburgaz Büyükkarıştıran Köyü Şirket Bayırı mevkiinde 
bulunan 788 parselden 12.400 mi miktarında yerin bu parsel iptal edilerek 787 par
sele aynen ilâve edilmesini istemiş ve bu talep mahkemece yerinde görülmekle doğusu: 
788 parsel ile aralarında doğal hudut, kuzeyi: Karayollarına İzafe edilen kısım ve 
kısmen asfalt yol, güneyi: Mustafa Çamlıca taşınmazı iken halen döküm sanayiine 
geçen taşınmaz, batısı: Davacı taşınmazı olan 12400 m2 miktarındaki kısım 788 sayılı 
parselden kesilerek bu parselin tapu kaydının kısmen iptaline 787 parsele bu kısmın 
İlavesine ve 787 parselin 37950 m? olarak tashihine ve tesciline ve 3.382 lira harem 
davalıdan tahsiline, davacının yapmış olduğu masrafların kendi istekleri gibi üzerinde 
bırakılmasına karar verilmiş olmakla ilan tarihinden itibaren 1 ay süre içinde temyiz 
edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 7139 
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Simav Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1979/829 
Davacılar Simav Karşıyaka Mahallesinden Mehmet Damrık ve Mustafa Dam

lık tarafından davalılar, Mustafa Özkanlı ve arkadaşları aleyhine İkame olunan Si
mav'ın Karşıyaka Mahallesi ada 148, parsel 24 sayılı taşınmazın 2/3 kısmına isabet 
eden davalıların hisselerinin Al i Özkanlı adına yapılan tesbit ve tescilin iptali ile 
kendi adlarına tescili davasının yapılan açık yargılamasında verilen karar uyarınca; 

Dahili davalılar Alaattln Özkanlı, Selahattln Özkanlı, GUldane Özkanlı ve 
Mehmet karısı Yosoto'nun (Soyadı bilinmiyor) yapılan araştırmalara rağmen ad
resleri tesbit edilemediğinden tebligatın basın yolu ile yapılmasına karar verilmekle, 
dahili davalılar Alaattln Özkanlı, Selahattln Özkanlı, GUldane Özkanlı ve Mehmet 
karısı Yosoto'nun duruşmanın bırakıldığı 14/6/1982 günü saat 10.25 de Simav Asliye 
Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini vekille 
temsil ettirmeleri, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği 
yerine kaim olmak üzere Hanen tebUğ olunur. 7019 

1981/211 
Davacı, orman İdaresi tarafından davalılar, Karşıyaka Mahallesinden Asım 

Erkut ve Şerife (soyadı bilinmiyor) aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının 
yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince : 

Davalı İsmail kızı Şerife'nin adresi bulunamadığından basın yolu Ue dava di
lekçesi ve duruşma günü tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının 
basın yolu Ue tebliğine karar verilmekle davalı İsmail kızı Şerife'nin duruşmanın 
bırakıldığı 24/6/1982 günü saat 10.00 da Simav Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma 
salonunda hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi gıyap karan 
tebliği yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 7018 

Merzifon AsUye Hukuk Hakimliğinden: 

1981/862 
Davacı Fatma özcan tarafından davalı Kayseri Pınarbaşı Cinahmet Köyü 

16 hanede kayıtlı olup, Endüstri Meslek Lisesinde şoför olarak çalışan Vasıf özcan 
yanında Hüseyin oğlu Niyazi özcan aleyhine açılan boşanma davasının duruşma
sında davalı gösterilen adreste bulunamamış, gıyabın Uânen tebliğine duruşmanın 
15/6/1982 gününe bırakılmasına karar verilmiştir. Keyfiyetin davalıya gıyap tebliği 
yerine kaim olmak üzere Hanen tebngi olunur. 7012 

Söke Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

1990/261 
Davacı Mustafa Oemelek, davalılar Emine örün, Feristah Çömelek, Cevdet 

Yıkılmaz ve V J L aleyhine Söke Yeni cami Mahallesi 134 ada, 39 parsel saydı taşın
mazın ortaklığının giderilmesi davası açmıştır. 

Davalılardan Cevdet Yıkılmza'ın adresi saptanamamıştır. Bu nedenle Hanen 
tebligata karar verilmiştir. 

Davalı Cevdet Yıkılmaz'ın Mahkememizin 1980/261 esas saydı dosyasının du
ruşmasının yapılacağı 15/6/1982 Sah günü saat 9.10 da Mahkememizde hazır bulun
ması veya vekU göndermesi, duruşmaya gelmediği veya vekU göndermediği takdirde 
H.U.Y.U. mu 509. ve 510. maddeleri uyarınca gıyap tebUğ edUmlyerek gıyapta karar 
verilecektir. Davetiye yerine kaim olmak üzere UAn olunur. 7022 
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Antalya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Mahkememizce 6/10/1981 tarih 1980/94 esas 1981/616 sayılı karan ile fuhşa teşvik 
sucundan sanık Van İli Merkez Pembecimirzo Mahallesi 169 hanede nüfusa kayıtlı An
talya Devlet Su İşleri Kanal Üstü bila noda oturur Mirao kızı Ferişan'dan 1938 de olma 
Rabia Tetik (Doğan) hakkında TCK. nun 436/1 maddesi uyarınca neticeden bir yıl sure 
İle hapis ve 1.500 Ura ağır para cezasına mahkum edilmiş verilen bu hüküm sanığın 
gıyabında olup bunca aramalara rağmen bulunamadığından verilen hüküm tebliğ edi
lememiş olmakla bu kararın Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle Tebligat Kanunun 
31. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 7184 

Mahkernemizoft 11/8/1981 tarih 1981/281 esas 1981/469 sayılı karan ile geceleyin 
mesken İhlali ve sarhoşluk suçundan sanık Gaziantep 111 Merkez Akyol Mah. 570 hane
de rrüfusa kayıtlı Antalya Kasapzade Otelinde yatar kalkar Mehmet ve Nadire'den 1952 
de olma Mehmet Tekkanat hakkında TOK. nun 193/2, 59/2, 572/1, 59/2 maddeleri uya
rınca neticeten 5 ay süre İle hapis ve 1 ay 20 gün hafif hapis cezasına mahkum edilmiş 
verilen bu hüküm sanığın gıyabında olup bunca aramalara rağmen bulurıamadığından 
verilen hüküm tebliğ edilememiş olmakla bu kararın Resmi Gazetede ilân edilmek 
suretiyle Tebligat Kanunun 31. ve müteakip maddeleri gereğince Hanen tebliğ olunur. 

7105 
e 

Gebze Sulh Ceza Hakimliğinden: 

E. No : 1980/807 
K. No : 1981/270 
Davacı: K. H. 
Müşteki: Osman Ayçiçek Halil oğlu 1954 D. lu Çorum Eşme Köyünde oturur. 
Sanık : Lumbomlr Vladimirov Slavor Vladimirov oğlu Olga'dan olma 1945 

D. lu Bulgaristan Sofya nüfusuna kayıtlı olup halen aynı yer Mlasden Stoyoner Blok 
4 AP/22 Tr. Pernlc adresinde oturur. 

Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak. 
Suç Tarihi: 30/10/1980 
Sanığın eylemine uyan T. C. K. nun 565/1. nci maddesi gereğince sanığın Mah

kememizce 1.600,— lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına, 10,— lira yargıla
ma giderinin sanıktan alınmasına karar verilmiş olup .sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete 
fle İlanen tebliğine, ilfln tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşeceği Ha
nen tebliğ olunur. 7187/2 

e 
Milas Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1978/173 
K. No : 1982/103 
Rızalle Reşit kız kaçırmak ve alıkoymak suçundan maznun NazUli ili sümer 

maihallesl nüfusunda kayıtlı Al i oğlu Gürcüden olma 1949 D. lu Nurullah Demir 
hakkında TCK. nun 430/2, 647 sayılı kanunun 4/1 maddesi gereğince 3600 Ura ağır 
para cezası İle cezalandırılmasına, 250 lira yargılama giderinin sanıktan alınmasına 
dair 4/3/1982 tarihinde İtirazı kabil olmak üzere verilen gıyabı hüküm sanığa şim
diye kadar tebliğ edilemediği ve aramalara rağmen adresi de tesbit olunamadıgından 
7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve 31. nci maddeleri gereğince Resmi Gazete'de 
hükmün Hanen tebliğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılacağına karar verilmiştir, ilanen tebliğ olunur. 7174 
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Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No: 1981/82» 
K. No : 1981/662 
Kumar oynamak ve oynatmak sucundan sanık, Ziya kızı Zehra'dan olma Gü

müşhane Qi Merkez Bağlar bası Mah. nüfusuna kayıtlı 1930 doğumlu Ankara'da Kı
zılay İçel Sok. No. 7/8 de ikamet eder, Nesrin Tekinalp hakkında Mahkememizin 
14/10/1981 tarih ve 1981/829 - 662 sayılı Uamı ile T.C.K. nun 568, 119, 647, 72. mad
desi gereğince 1.500 TL. hafif para cezasına dair karar bütün aramalara rağmen 
tebliğ edilememiş olmakla; 

Gereği Düşünüldü : Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
88. ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilan tarihin
den 15 gün sonra kararın kesinleşmiş, sayılmasına ilân masrafının sanıktan alın
masına evrak üzerinde karar verildi. 7027 

E. No : 1982/7 
K. No : 1982/130 
Gühdüzleyin binadan hırsızlık suçundan sanık Feyruz ile Pamuk'tan doğma, 

1966 doğumlu, Sarıkamış Uçesi Merkez Bucağı Cumhuriyet Mah. Hane 85 de nüfusa 
k&yıtlı olup, Ankara'da Keçiören Kuyubaşı Sedefçiler Sok. Mutlu Apt. No. 24/11 de 
oturur Adem Saraçer hakkında Mahkememizin 11/2/1982 tarih ve 1982/7 -130 sayılı 
ilamı ile T.C.K. nun 491/4, 522, 623, 55/3. maddeleri gereğince 2.600 TL. ağır para 
cezasına dair karar aramalara rağmen tebliğ edilememiş olmakla; 

Gereği Düşünüldü : Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28. ve müteakip mdadeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden 
15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafımn sanıktan alınmasına, 
evrak üzerinde karar verildi. 7026 

E. No : 1981/618 
K. No : 1981/578 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan sanık Ayvaz oğlu Gümmü'den olma 1959 do-

ğomlu Kars ili Merkeze bağlı Maksucak Köyü nüfusunda kayıtlı ve halen Ankara'da 
Çinçinbağları Servet Somuncuoğlu Mahallesi Eski Dörtyol 464 Ankara'da ikamet 
eder, Cengiz Polat hakkında Mahkememizin 7/9/1981 tarih ve 1981/618-578 saydı 
Uamı İle T.C.K. nun 572/1. mad. 2248 sayılı yasa ile değişen 647 sayılı Kanunun 4/1. 
maddesi gereğince 3.000 TL. hafif para cezasına dair karar bütün aramalara rağmen 
tebliğ edilememiş olmakla; 

Gereği Düşünüldü : Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilan 
tarihinden 15 gün sonra kararın kesinlesinşi sayılmasına, ilan masrafımn sanıktan 
atanmasına evrak üzerinde karar verildi. 7025 

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/21 
K. H. tarafından Ankara YUzve ve Paten Kulübü Derneği aleyhine Mahkeme

mizde açılan Derneğin Feshi davasının yapılan yargılamasında; 
Davalı Derneğin tebligata sarih adresi tesbit edilemediğinden, adına İlânen 

dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın bıra
kıldığı 26/5/1982 günü saat 10.30 da davalı Ankara Yüzme ve Paten Kulübü 
Derneği Başkanlığının duruşmada bizzat veya Kanuni bir vekille temsil olunması 
dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7028 
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İzmir 3. Sulh Ceza Hftlrinuiğmden : 

E. N o : 1980/655 
K. No : 1980/744 
Davacı: K. H. 
Samk: Yakup Metiner, Eyüp oğlu 1933 doğumlu, 
S U Q : Kumar oynamak. 
Kanun maddesi: T. C. K. nunun 568, 647 sayılı Kanunun 4 maddeleri. 
Hükmedilen ceza: 690 lira hafif para cezası 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapılan duruşma 

sonunda: 
Eylemine uyan Kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numarası yukarıda 

gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve adresi de tesbit 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmî Ga
zete ile Manen tebliğine ve ayni kanunun 31. maddesi gereğince ilan yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 6723/7 

E. No: 1980/1229 
K. N o : 1980/1110 
Davacı: K. H . 
Sanık: Nazif Korkmaz, İbrahim oğlu 1957 doğumlu, 
Suç : Kumar oynamak. 
Kanun maddesi: T. C. K. nunun 568/1, 647 sayılı Kanunun 4/1. maddeleri 
Hükmedilen ceza: 550 lira hafif para cezası 
Açık kimliği yazılı sanık hakkında isnat olunan suçtan ötürü yapılan duruşma 

sonunda: 
Eylemine uyan Kanun maddeleri, verilen cezası ile tarihi ve numarası yukarıda 

gösterilen gıyabi karar, bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve adresi de tesbit 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 38 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Ga
zete ile llânen tebliğine ve ayni kanunun 31. maddesi gereğince ilan yapıldığı tarihten 
(15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 672S/8 

...e 
Karakocan Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Köy yoluna tecavüz ettiği, iddiası ile, sanık Kemal Esmanoğlu hakkında mah
kememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda: 

Müsnet suçtan sanığın beraat etmiş olup. mahkeme masraflarının müştekiye 
C.M.U.K. nun 414. maddesi gereğince yükletilmiş olup, Müşteki, Mustafa Akyol, Mus
tafa oğlu, 1335 doğ. Karakocan ilçesi Alabal köyü nüfusuna kayıtlı olup, 26/11/1981 
tarih 1978/1 esas, 1981/131 karar sayılı hüküm adresinin meçhul olmam nedeniyle 
kendisine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince il&nen tebliğ 
olunur. 7083 

Sincanlı Tapulama Hâkimliğinden; 

E. No : 1976/4» 
Sincanlı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 10/2/1976 gün ve 1971/42 B., 

1976/17 sayılı görevsizlik kararının davalılardan Al i Onoy'& bunca aramalara rağmen 
tebliğ edilemediğinden, Fatma Onay mirasçısı bulunan Al i Onay'a 7201 sayılı Tebligat 
Yasası gereğince yukarıda esas ve karar numarası yazılı görevsizlik kararının Resmi 
Gazete'de ilânen tebliğine ve gazetede ilânın çıkağı tarihten itibaren 30 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. 

llânen tebliğ olunur. 6718 



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 14 Mayıs 1982 Vaziyeti 

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

Serbest : Safi Kg , 113.881,955 
Mer in in : Safi Kg. —.— 

DO vbı Borçluları (Konverübl) 
Ufaklık Para 
Dahildeki Muhabirler : 

Resmi Bankalar 
Dtger Bankalar 

Krediler : 
Kurumları : 

• Hazineye Kısa Vadeli Avans .... 
• Hazine Kefaletini Haiz Bonolar: 

a) Katma Bütçeli idareler 
b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri . . 
c) Devlet Yatırım Bankası 

C-Tahvil Özerine Avans (DYB) .... 
D-Ticari Senetler 
E - Altm ve Dttvlz Özerine Avans ... 
F - Mevduat briilıklanndan Özel 

Finansman (1788 S.K. Mad. 11 
ve 1823 S.K. Mad. 70) 

A-
B -

A - Ticari Senetler : 
a) Özel Sektör 
b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri . 

B-Tarım Senetleri 
C-Tahvil Özerine Avans 
D-Orta Vadeli Krediler : 

a) Sınai 
b) Tarımsal 

. Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları 
(153 S. K.) 

F - İhracatı Teşvik Fonu Kredisi .... 
Ğ - Mev. Karşılıklarından Tarımsal 

Finansman (1211 S.K. Mad. 40). 
Tarım Koop. (T.C. Ziraat Bankası) : 

A - Tarım Satış Koop. Birlikleri : 
a) Destekleme 
b) Oret ldyi Güçlendirme 

B - Tarım Kredi Kooperatifleri 
Dlger : 

Türk lirası 

55.489.277.000.— 
156.651.604.192,24 
18 672.571.758^7 

121.791.035.346,64 
50.546.020.581,19 

52.085.476.525,—| 
7.500.000.. 

79.954.578.576,70' 
307.596.092,89i 

Türk Lirası 

22.925.963.515,41 

106.398.695,78 
2.304.022,61 

253.526.800.000,-

230.813.452.950,51 
19.032.986.785,63 
8.595.391.612,42 

7.031.286.609,16 

172.337.055.927,83 
2.698.485.000,— 
7.334.300.000,— 

52.092.976.525,—] 

7.527.919.696,41 

30.438.862.101,77 

80.262.174.669,59 
19.945.682.000,-1 

Türk Lirası 

22.925.963.515,41 
187.441.387.355.37 

92.694.001,64 

108.702.718,39 

518.999.917.957,72 

2 7 2 . 4 2 9 . 5 9 9 . 2 5 1 , 0 1 

100.207.856.669,59 

P A S İ F Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası 

Tedavüldeki Banknotlar 400.993.666.310,— 

Döviz Alacaklıları (Konvertibl) 
6.587.902.718,01 

Mevdua t : 

A-Resmf : 

a) Hazine ve Genel Bütçeli 
idareler ..' 298.713.195.162,86 

b) Katma Bütçeli İdareler 5.142.070.197,86 

c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri . . 7.662.509.285,43 

d) Diğer Kamu Kunıtuslan 3.794.620.559,25 

e) Sair 1.239.241.700.39 316.551.636.905,79 

B • Bankalar : 

1.077.930.625,68 

b) Diğer Bankalar 42.681.216.064,22 

c) Yurt Dışındaki Bankalar .... 388.030.92 

d) Bankalar Tasfiye Fonu 
(153 S. K.) 813.031.163,74 

e) Mevduat karşılıkları (1211 
S.K. Madde 401 292.419.407.394,74 336.991.973.279,30 

C - Muhtelif : 

336.991.973.279,30 

a) Bloke 985.168.422,83 

b) Diğer 2.109.015.086,51 3.094.183.509,34 

D - Uluslararası Kuruluşlar ve Dıs 

3.094.183.509,34 

Yardım Karşılıkları : 

90.684.344.087,40 

Dış Yardım Karşılıktan : 

90.684.344.087,40 

a) Amerikan Yardım Karşılıkları 7.411.465,85 

b) Diğer Yardım Karşılıkları .... — . 90.691.755.553,35 747.329.549.247,78 



T a h k i m O l u n a n A l a c a k l a r ı m ı z 
K a r g ı l ı ğ ı H a z i n e t a h v i l l e r i (154. 
1802 v e 2143 S a y ı l ı K a n u n l a r ) . . 
D e ğ e r l e n d i r m e F a r k ı K a r ş ı l ı ğ ı 
H a z i n e B o n o s u (63 S . K . M a d . 5).. 
T a s f i y e y e T a b i T u t u l a n A l a c a k 
l a r ı m ı z (1211 S . K . f i eç ic i M . 5>... 
1211 S. K . 61 . M a d d e g e r e ğ i n c e 
d e ğ e r l e n d i r m e f a r k ı 

Gayrimenkuller ve D e m i r b a ş U r 
Muhtelif : 

a) A l t ı n : ( U l u s l a r a , s t anda r t t a 
o l m a y a n ) S a f i K g . 3 .315,133ı 

b ) D ö v i z : 
H a r i ç t e k i M u h a b i r l e r 
D i ğ e r D ö v i z H e s a p l a n ... 

c) D a h i l d e k i Özel b a n k a l a r l a 
y a p ı l a n R ö p o r İ ş l e m l e r i .... 

d ) S a i r H e s a p l a r 

61.795.883.031,92 
357.512.753.218,861 

25.490.236.186,16 

78.818.774,66 

222 588.195,50 

4 7 9 . 3 7 4 . 5 9 8 . 3 9 İ , — 

667.380.709,77 

419,308.636.250,78 

228.172.848.815,52 

T O P L A M 

505.167.241.547,32 

1.881.033.953,25] 

648.148.865.776.071 

2.237.40a.0«8.S4S,77 

H u s u s i ( B a n k a m ı z K a n . M . 59).. 

İ l e r d e V u k u u M u h t e m e l Z a r a r 
K a r ş ı l ı ğ ı ( B a n k a l a r K a n . M . 35)..' 

P r o v i z y o n l a r 

M u h t e l i f : 

a) ö d e n e c e k Sene t ve H a v a l e l e r 

b ) M u h t e l i f K a r ş ı l ı k l a r ( A k r e d i 
t i f v e İ s İ s t i k r a z K a r ş ı l ı k l a r ı ) 

c) M u h t e l i f M a h i y e t t e 
D e p o z i t o l a r 

d) D ö v i z . 

H a r i ç t e k i M u h a b i r l e r .... 

Difter D ö v i z H e s a p l a n 

e) S a i r H e s a p l a r 

8.318.094.927,67 

926.520.315.456,44 

31.179.118,40 

25,000.000,—| 

212.024.484,73 

211.288.302.19 

60.815.220.214,36' 

934.838.410.384,11 

97.511.369.034.74 

T O P L A M 

6.663.384.977,43 

2.230.757.341,42 

1.093.588.31.2,420,13i 

2.2S7.48S.»M.g4S.77İ 

R e e s k o n t h a d d i y l e a v a n s İ ş l e m l e r i n d e u y g u l a n a n f a i z o r a n l a n : 
I — K ı s a V a d e l i K r e d i l e r d e : 

A ) G e n e l o l a r a k % 31,50 
B ) ö z e l o l a r a k : 

1 — T a r u n K r e d i l e r i n d e ; 
a ) T . C Z i r a a t B a n k a s ı ' n c a k u l l a n d ı r ı l a n T a r u n K r e d i K o o p e r a t i f l e r i k r e d i l e r i n d e 
b ) T . C Z i r a a t B a n k a s ı ' n c a k u l l a n d ı r ı l a n T a r ı m S a t ı ş K o o p e r a t i f l e r i B i r l i k l e r i k r e d i l e r i i l e d i ğ e r b a n k a l a r c a 

T . C . Z i r a a t B a n k a s ı n ı n t a r ı m k r e d i l e r i n e u y g u l a d ı ğ ı f a i z o r a m ü z e r i n d e n k u l l a n d ı r ı l a n k r e d i l e r d e 
T . H a l k B a n k a s ı ' n c a k ü ç ü k s a n a y i c i , s ana tka r , esnaf v e e sna f t e ş e k k ü l l e r i n e k u l l a n d ı r ı l a n m e s l e k i k r e d i l e r d e .... 
S a n a y i k r e d i l e r i n d e - — ~ 
G i d e r v e r g i s i i s t i s n a s ı n d a n y a r a r l a n a n i h r a c a t k r e d i l e r i n d e _ - .... 
D e s t e k l e m e a l ı m l a r ı y l a g ö r e v l e n d i r i l e n K a m u İ k t i s a d i T e ş e b b ü s l e r i n e , b u a l ı m l a r i ç i n , t i c a r i b a n k a l a r c a e m t e a 
r e h n l k a r ş ı l ı ğ ı n d a k u l l a n d ı r ı l a n k r e d i l e r d e -
R e e s k o n t k a y n a ğ ı n a d a y a l ı İ h r a c a t ı T e ş v i k F o n u K r e d i l e r i n d e : 
a ) İ h r a c a t ç ı s e r m a y e ş i r k e t l e r i i l e s e rbes t d ö v i z s a h a s ı n a y a p ı l a c a k i h r a c a t t a — _ 
b) A n l a ş m a l ı ü l k e l e r e y a p ı l a c a k İ h r a c a t t a — - -
T ü t ü n F i n a n s m a n ı n d a - - - -

II — O r t a V a d e l i K r e d i l e r d e ( T e ş v i k B e l g e l i ) : 
A ) G e n e l o l a r a k , - „ - - - - -
B ) T a r ı m k r e d i l e r i n d e „ _ 

2 • 
3 -
4 • 
5 -
6 — 1 

7 — ' 

O G i d e r v e r g i s i İ s t i s n a s ı n d a n y a r a r l a n a n k r e d i l e r d e 
O ) Y a t ı r a n m a l l a n i m a l a t ç ı k r e d i l e r i n d e : 

a) İ h r a c a t a d ö n ü k k r e d i l e r 
b ) D i ğ e r k r e d i l e r „ 

İ Ü — ö z e l o r t a v a d e l i k r e d i l e r d e : 
A ) T ü r k i y e S ı n a t »r»ıv»nm« B a n k a s ı v e y a t i c a r i b a n k a c a k u l l a n d ı r ı l a c a k k r e d i l e r d e 
B ) T i c a r i b a n k a a r a c ı l ı ğ ı i l e T ü r k i y e S ı n a t K a l k ı n m a B a n k a s ı n c a k u l l a n d ı r ı l a c a k k r e d i l e r d e 

I V — T a h v i l v e a l t ı n ü z e r i n e avans i ş l e m l e r i n d e 

% 18,00 

% 16,25 
% 15,50 
% 30,50 
% 31,50 

% 13.50 

. % 23.75 

. % 26,00 
% 31,50 

. % 33,00 

. % 17,75 

. % 29,00 

% 31.50 
% 27,25 

. % 11,00 
% 10,00 
% 22,00 
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İzmir 3. Sulh Cesa Mahkemesinden : 

E . No: 1981/1003 
K. No: 1981/799 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 26/10/1981 tarihli ilamı 

ile T. C. K. nun 685/1 - 2, 72, 647 S. K. nun 4/1 maddeleri gereğince 1.250 Ura hafif 
para 10 gün meslekten men cezam Ue hükümlü Salih oğlu 1935 doğumlu Sabri Satır 
hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen 
hükümlüye kararın i İanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren on-
bet gün sonra muhataba tebUğ edilmiş sayılacağı İlan ücretinin kendisinden alına
cağı ilan olunur. 7029 / 1 

E. No : 1979/1269 
K. No : 1980/641 
Afiş yapıştırmak suçundan Mahkememizin 12/6/1980 tarlhU ilamı Ue T. C K 

nun 536/2, 59. maddeleri gereğince bin altı yüz altmış lira ve on ay hafif hapis cezası 
ile hükümlü Hasan oğlu 1957 doğumlu Ömer Faruk Özkan hakkındaki gıyabi ilam 
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebug edilemediğinden 7201 saydı 
Tebligat K. nun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın Uanen tebliğine, 
hüküm fıkrası m n nesir tarihinden İtibaren on beş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı İlan ücretinin kendisinden atanacağı İlan olunur. 

7029/2 

B. No : 1981/44 
K No : 1981/16 
Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 8/1/1981 tarihli İlamı Ue T. C. K 

nun 568, 647 S. K nun 4/1. maddeleri gereğince 500 Ura hafif para cezası Ue hükümlü 
Hüseyin oğlu 1952 doğumlu Ali Aral hakkındaki gıyabi Ham bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın Hanen tebliğine hüküm fıkra-
sının nesir tarihinden İtibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilan ücretinin kndislnden atanacağı Han olunur. 7029/3 

E. No : 1982/146 
BL No : 1982/91 
Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 1/3/1982 tarihli İlamı Ue T. C. K. nun 572 

Mad. 647 Ş. K. nun 2248 S. K. nun 4/1. maddleri gereğince üçbin lira hafif para cezası 
U hükümlü Fethi oğlu 1963 doğumlu Rint Mansur hakkındaki gıyabi İlam bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebUğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın Uanen tebliğine, 
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı Hân ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 7029/4 

Aydın 2. Asliye Hukuk H&klmUğinden : 

1981/349 
Davacı Raf et özcan tarafından davalılar VeU Teke ve Salt Erdoğan aleyhlerine 

İkame olunan tazminat davasının yapılmakta olan duruşmasında: 
Davalılara tebUgat yapılamadığından Uanen davetiye ve gıyap karan tebliğim 

karar verilmiş bulunduğundan 17/6/1982 günü mahkemede hazır bulunmaları, aksi 
takdirde davetiye ve gıyap karan tebUğ edilmiş, sayılacaği Uanen tebliğ olunur. 

7078 
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Antalya 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1981/777 
Ayfer Zeybek ve Murat Otuzaltı vekili Av. Orhan Evren tarafından, Selçuk 

özmine hakkında açılan Fesih davsaının yapılan yargılaması sırasında verilen karar 
uyarınca: 

Antalya Merkez Hurma Köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan tapunun 6 pafta, 
595 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, Ayifer Zeybek'in 10/50710 hissesi, diğer 
davacı Kadriye Otuzaltı'ıun 3003/50710 hissesinin maliki bulundukları, bu taşın
mazları dayalıya stamayı ve almayı kabul ederek, aralarında satış vaadi sözleşmesi 
yapıldığı, bu sözleşmeye göre davalının isteği üzerine tapuya şerh verildiği, aradan 
10 gün geçmesine rağmne 1.000.000,— lirayı, davalının davacılara ödemediğinden 
davacılar da ferağ işlemini durdurdukları, bu nedenle satış vaadi sözleşmesinin fes
hine karar verilmesi için Mahkememize dava açılmış olmakla; 

Davalı, Selçuk özmine adına çıkarılan tebligat gösterilen adreste tebliğ edile
memiş, C. Savcılığınca da yapılan tahkikat neticesinde yine tesbit edilemediğinden 
davalıya Resmi Gazete yolu ile ve Mahkeme Divanhanesinde asılmak suretiyle ilan 
yapılmasına karar verilmiş olmakla; 

Davalı Selçuk özmine'nin duruşma günü olan 30/6/1982 Çarşamba günü saat 
8.35 de Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları, 
veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde haklarında , gıyap kararı 
verilip, gıyap çıkarılacağı hususları davetiye yerine geçmek üzere ilan olunur. 

6952 

Elazığ 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/31 
Davacı Mehmet Uygur tarafından Sırrı İÇakmak aleyhine açılan şüfa davasın

da Sun Çakmak'ın adresi meçhul oluduğundan iSırrı Çakmak'm duruşma Igünü olan 
27/5/1982 günü saat 9 da Mahkememizde [hazır bulunması aksi takdirde gıyap tebliğ 
olunacağı dava dilekçesi {yerine kaim olmak .üzere İlânen tebliğ olunur. 

7766/1-1 • 
Elazığ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/72 
DaVacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalılar Mehmet Demir ve Süleyman 

Karaca, ve Naciye Karaca aleyhine İkame edilen tapu iptali İve {tescil davasında dava
lıların adresi meçhul olduğundan duruşma günü olan 14/6/1982 (günü saat 9 da dava
lıların Elazığ 3 Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları aksi takdirde aynı 
yoldan gıyap kararı tebliğ edileceği daVa dilekçesi yerine kaim olmak üzere d İanen 
tebliğ olunur. 7767/1-1 

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinden : 

1982/208 
Davacı Ankara Valiliği Vekili tarafından daValı Aşır Yıldız aleyhine açılan 

Alacak davasının [yapılan tensibi sırasında : 
Davalıya yenileme (dilekçesinin ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar 

verilmiş bulunduğundan, duruşmanın bırakıldığı 27/5/1982 saat 10.05 de Mahkeme
miz Idurusma salonunda bizzat (hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi aksi takdirde hakkında gıyap kararının dahi İlânen tebliğine karar verilece
ği hususları davetiye yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7788/1-1 
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Turgutlu 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/66 
Davacı Cemal Canylgit vekili avukat Müveddet Gürel İle davalı A l i Torun vs. 

arasındaki nüfustaki evladı manevi kaydının iptali davasında evladı manevlUk kay-
dinin iptali istenen Süleyman loğlu Fatma'dan olma 1331 İD. lu Al i Toran'm müvekül-
mn kök murisi (Dedeleri ibrahim Canylgit) JUe Hiçbir ilgisi bulunmadığı ve İbrahim 
Canylgit tarafından evlat edinllmediğlnden bahisle bunun iptali istemiş, ancak dava
lının adresi yaptırılan zabıta tahkikatına rağmen Itesblt edilemediğinden davalı Al i 
Toran'm Turgutlu 12. Asliye Hukuk Mahkemesiniın (1981/68 (Esas sayılı davasının duruş
masının bırakıldığı 4/6/1982 günü saat (10.00 da mahkemede hazır bulunması veya 
kendisini temsilen vekil göndermesi {gıyap yerine kaim olmak yüzere Ulan olunur. 

T7T4/1-1 
— — • 

Varto Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1974/116 
Davacılar Vekili Cevdet Bingöl tarafından (davalı Fahrettin Bingöl ve arkadaş

ları aleyhine mahkememize açmış olduğu Tapu iptali davasının açık olarak yapılan 
duruşmaları sırasında: 

Davalı Fahrettin Bingöl Mirasçısı Nuriye Bingöl'ün ladresl meçul olduğundan 
dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup (karar gereğince 9/8/1982 günü 
duruşmada hazır bulunması İçin dava külekçe sinin tebliği yerine kaim olmak Özere 
ilan olunur. 7777/1-1 • 

Altındağ 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1981/282 
Davacı M.S.B. vekili tarafından davalılar Saddettln Şan, Ferhat Alim, Kocat} 

Yıldız, İsmail Baş, Gül Ahmet Yılmaz, Fazıl Yılmaz Erman, Muhittin Liman, Salim 
Kınık laleyhlerine 'açılan 6830 sayılı Kanunun 17. (maddesi gereğince bağlum İlçesinde 
kain davalılara alt ve istimlak (edilen 3535 nolu parselin M.S.B. bakanlığı adına tesci
line dair davanın yapılan muhakemesi sırasında davalılardan ISaadettin Şan ile Muhi
ttin Liman'ın adresileri meçhul okluğundan ilanen meşruhattı davetiye çıkartılması
na karar verildiğinden adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 10/6/1982 günü 
saat 10.00 da usulün 509 ve |510 maddeleri gereğince mahkememizde hazır bulunmaları 
ilanen dava dilekçesi ve (tebligat yerine kaim olmak üzere Han olunur. 

7784/1-1 
m 

Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

1982/120 
(Davacı Kültür Ve Turizm Bak. vek Av. Feridun Ababay tarafından Davalı 

Satılmış Çırakman aleyhine açılan Alacak davasının mahkememizde Sapılan açık 
yargılaması sırasında: 

IDavalı Satılmış Çırakman'ın Şlrlntepe Mahallesi,, No : 578 Mamak Ankara 
addesine çıkartılan davetiye ye {tanınmadığından bahisle bUa tebliğ dönmüş olmakla, 
ve adresi Emniyetçe yaptırılan tahkikat neticesinde de IbuJunmadığından, davalı 
adına Resmi Gazete aracılığı ile Hanen tebliğ icrasına karar verilmiştir. 

Karar 'gereğince, davalının duruşmasının bırakıldığı 31/5/1982 günü Saat 10.80 
da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifeti ile temsil 
ettirmesi aksi takdirde duruşmanın H.U.M.K. nun 509 ve 510 (Maddesine göre gıya
bında yapılacağı ve karar verileceği dava dilekçesi yeline kaim olmak üzere İlân 
olunur, 7790 /1-1! 
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Altındağ 2. Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1981/775 
Maliye Hazinesi (tarafından Reşit öztllrk aleyhine açılan alacak davasının yapı-

lan muhakemesinde; 
Mazeretsiz gelmeyen Reşit öztürk'ttn duruşmanın bırakıldığı 7/8/1982 günü 

saat 9.20 de duruşmada hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi gıyap 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7785 /1-1 

1981/399 
İçişleri Bakanlığı tarafından Hüseyin Budak aleyhine (açılan alacak davasının 

yapılan muhakemesinde; 
Adresi Malum bulunmayan Hüseyin Budak'ın duruşmanın bırakıldığı 17/6/1982 

günü saat 9.80 da duruşmada hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi 
davetiye yerine kaim olmak üzere llanen tebliğ olunur. 7786 /1-1 

Ankara H . Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1980/320 
Davacı İŞ. Harika Soley tarafından Davalı (Muzaffer Duyan vs. aleyhine açılan 

taşınmaz pay tashihi davasının yapılan yargılaması sırasında : (Bestekar Sok. No : 
24-15 'Ankara adresinde mukim davalı Ayfer lövünç"ün (belli bir adreste 'bulunmaması 
sebebiyle adına dava özeti ve davetiyenin Resmi Gazetede ilânen tebliğine karar veril* 
miş olup duruşma 04/6/1982 Perşembe günü saat 10'a bırakılmıştır. 

Belirtilen gün ve saatte adı geçen duruşmaya katılmadığı veya kendisini bir 
veklllede temsil ettirmediği takdirde gıyap hükümlerinin uygulanacağı Hava özeti 
ve davetiye yerine geçerli olmak üzere Manen tebliğ ohınur. 

7781 /1-1 

Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/173 
'Davacı Maliye hazinesi tarafından davalı Ali Kılıç aleyhine 4/3/1982 tarihli 

dilekçe İle 27/9A979 günü M S B . Jnın İstihdam ettiği lEr A l i Kılıç'ın meydana getir
diği kaza nedeniyle 42360.— TL smın faizi İlle ^birlikte tahsili için dava açılmış ve 
yapılan aramalara rağmen davalıma iadresinin meçhul olduğu anlaşıldığından 
17/6A982 jgüntl saat 9. 20 de mahkememizde hazır bulunması İlânen dava dilekçesi 
ve tebligat yerine kaim olmak üzere İlah lolunur. 7783 /1-1 

s 
Alaçam Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No: 1981/191 
K. No : 1982/9 
Davacı Alaçam Çeşme Mahallesinde oturan Zehra Savaş tarafından davalı 

Bafra Camikebir Mahallesi hane 439 da nüfusa kayıtlı kocası Salih oğlu 1932 do
ğumlu Ömer Savaş aleyhine Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı boşanma da
vasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen hüküm gereğince, davalının adına 
çağrı ve gıyab kararının llanen yapılmış olduğundan hükmünde llanen yapılması 
kararlaştırılarak tarafların 2/2/1982 gün ve 1981/191 esas 1982/9 sayılı kararı ile 
boşanmalarına karar verilmiş olup, yasal süresi İçersinde temyiz edilmediği tak
tirde hükmün kesinleştirileceği ilânen tebUğ olunur. 6951 
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Ankara 9. Sutta Hukuk Hakimliğinden : 

1982/184 
Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekili Av. Mine fiaver tarafından davalılar Ah

met (Şeker Ve Osman IŞeker aleyhine açılan Alacak davasının yapılan duruşması sıra
sında. 

Davalıların adresleri tesbit edilip kendilerine tebligat yapılması mümkün olma
dığından, tebligatın Hanen yapılmasına, duruşmanın 17/8/1982 günü saat 10.00'a (bıra
kılmasına karar verildiğinden; (H.U.M.K. nun S09 ve 510 uncu maddeleri gereğince 
ibraz ve İkame etmek İstedikleri delillerle birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde 
ayrıca gıyapkararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyaplarında sonuçlandırılacağına 
dair karar Verileceği idavetrye tebliğ yerine kaim jotaıak üzere llanen duyurulur. 

7789 /1 - î 
e 

Balıkesir Asliye 1. Hukuk Mahkemesinden : 

1981/787 
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Talat Eminoğlu ve Şevket 

Topikara aleyhlerinde açılan Tazminat dalyasının yargılamasında: 
Ovalılardan, İzmit TUtunçlftUk İYeni yalı mahallesi asfalt (altı No n 12 de mukim 

iken halen adresi meçhul bulunan Şevket Topkaraya llânen ıgıyap kararı tebliğine 
karar verilmiş olup, davalının duruşmanın bırakıldığı ı31 IMayıs 1982 Pazartesi günü 
saat 10.10 da (Mahkememizde hazır bulunması lüzumu gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere llanen tebüğ olunur. 7772 /1-1 

e ' •• 

Kastamonu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1981/240 
Davacı Ak Maden tarafından davalı Emine Maden aleyhine açılan boşanma 

davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında : 
Davalı İstanbul Fatih Iskenderpaşa AJhmediye Caddesi No : 30 da Hamdi Yıl

dız yanında ikamet eder Emin Maden'in tebligata sallh açık adresi tesbit edilemedi
ğinden duruşma {günü ilânen tebliğ edilmiş olmasına rağmen gelmediği, bir vekil de 
göndermediğinden duruşmanın bu defa atılı bulunduğu 7/6/1982 ıgünü saat 9 da mah
kememizde hazır bulunması Veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde 
gıyabında duruşma yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7778/1-1 
e 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
PTT Ankara Bölge Başmüdürlüğünden : 

1> BaşmüdüFİÜğümüz yemekhanesi İhtiyacı için 8 kalem mutfak eşyası alımı 
işinin kapalı teklif alma suretiyle İhalesi yapılacaktır. 

2) Şartname bedeli 150.— (Yüzelli) lira karşılığında her gün İş saatleri dahi
linde Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3) İsteklilerin 7/6/1982 Pazartesi günü saat 15.00 şe kadar usulüne göre tan
zim edilmiş kapalı teklif mektuplarının Komisyon Başkanlığına sunulmak üzere Mal
zeme Müdürlüğüne vermeleri İlân olunur. 

4) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 7520 / 2-2 
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Korkuteli Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

% W 
Emvalin cinsi, MİKTARI M. Bed. G. Tem. 

Deposu neVi ve kalitesi P. Ad. Adet M 1 Dm3 TL. TL. 

Korkuteli S. S. N. B. Çk. Tom. 2 97 20.036 8.000 12.100 
» 3. S. N. B. Çz. Tom. 2 311 58.284 6.200 26.900 

3. S. K. B. Çk. Tom. 9 190 37.064 6.000 16.700 
> Çz. maden direk 2 727 28.206 4.300 9.200 
> Çz. sanayi odunu 2 TM 50.838 3.300 12.600 

Marlf 2 .&N.B. Çz.Tora. 1 108 33.811 8.450 21.500 
» 3. S. N. B. Çz. Tom. 26 510i 1048.025 6.20O 488.300 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 12 1801 267.52» 5.000 108.500 
» Çx maden direk T 6010 193.489 4.300 53.600 

TOPLAM: 57 15108 1707.276 749.400 
1 — Yukarıda müfredatı yazıta Korkuteli ve Yatar Bölgelerinin Korkuteli ve Ma-

rif Depolarından mevcut emval (57) parti halinde lö/C modeli vadeli satış şartname
sine göre % 50 İmal bedeli ile nizami Vergi ve resimleri peşin, bakiyesi 180 gün vadeli 
müddetslz ve kati banka mektubu karşılığında olmak üzere 3/6A982 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 13.00'de Korkuteli Orman İsletme Müdürlüğü Satış Salo
nunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 — Satış partileri en az 1.718 M», en «ok «4.028 <M> tür. 
3 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel yatırmaları, 

banka mektubu vereceklerin işletme adı ile almak İstedikleri parti numaralarım belirt
meleri, mektuplara kati ve müddetslz olması şarttır. 

4 — Satışa alt partilerin tevhit cetveli ile müfredatlı ilan cetveli ve şartnamesi 
Orman Genel Müdürlüğü ve yine müfredatlı «lan cetveli ile eb'ad listeleri ve şartnamesi 
Orman Bölge Başmüdürlüğü ile İşletmemiz Muhasebe Servisinde, ayrıca müfredatta 
ilan cetveli Ankara, Antalya, İsparta, İstanbul, Burdur İşletmeleri Ue Başmüdürlüğü
müze bağlı diğer İşletmelerde görülebilir. 

5 — Taliplerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyona 
müracaatları ilan olunur. 7675 / 2-2 

»•'•e 

Serik Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

ParU 
Bölgesi Déposa Emvalin cins ve nevi adedi Adet 

GeMz Gebiz 3. S.NJJ.Çz. tomruk 
Gebiz Gebiz 3. S.KB.Çz. tomruk 
Gebiz Gebiz Çz. Maden direk 

% 7,5 
Muh. Geçici 
bedeli teminat 

M> DM* TL. TL. 

109 32323 6228.506 6.000 2.832.000 
10 2965 501.352 4.800 182.000 
10 7893 469.085 4.300 150.000 

129 43181 7188.943 3.164.000 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 1/6/1982 Salı günü saat 14.00 

de Gebiz Belediyesi Sataş Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık arttırma 
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suretiyle satılacaktır. Mallar 1981 yılı Üretimidir. Satış 15/C model şartnameye göre 
% 50 bedeli, faiz ve vergileri peşin, bakiyesi kat'l ve müddetslz Banka Teminat 
mektubu karşılığı 6 ay müddetli olacaktır. 

2 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarım ihale saatinden evvel yatırmaları. 
Banka Teminat Mektubu vereceklerin mektuplarına İşletme adını ve pey sürecekleri 
numaralarım belirtmeleri, mektubun kat'l ve müddetslz olması şarttır. 

3 — Satışa ait Hân Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmü
dürlüğü ve İşletmemiz Muhasebesinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat mektupları ile Komisyona mü-
racataları Uân olunur. 7676/ 2-2 

E. Ü. Ege Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığından : 

1 — Fakültemiz Döner Sermaye İşletmesinin 1982 yılı için aşağıda cins, mik
tar ve muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarı yazılı muhtelif malzeme E. ts. 
Satın Alma ve ihale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi- (C) fıkrasına göre kapalı zarf 
eksiltme usulü ile ayrı ayrı 7/6/1982 Pazartesi günü saat 10.00" da başlamak üzere ihale 
edilecektir. 

2 — Bu ihaleye alt şartname ve fiyat tespit listeleri ve numuneler Döner Ser
maye Saymanlığında ve mesai saatleri içinde görülebilir. 

3 — İhaleye gireceklerin geçici teminatlarına ait banka mektup ve makbuz
larıyla ticaret ve sanayi odası sicU kayıt belgelerini teklif mektuplarıyla birlikte iha
le saatinden en geç bir saat evveline kadar Satın Alma Komisyon Başkanlığına ver
meleri gerekir. 

4 — Komisyon İhaleye İştirak için yeterlik belgesi verip vermemekte ihaleyi 
yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

C i n s i Miktarı 
Muh, Bedeli 

TL. 
G. Tem. 

TL. 

Hidrofil pamuk 
Muhtelif kimyasal madde 
Muhtelif enjektör ve iğnesi 
Cerrahi eldiven 
Blstürü ucu steril (10-22) 
Sondalar vb. malzeme 
Fogarty emtoelektoml kateder No: 3-7 
Cerrahi sutur malzemesi 
Cerrahi sutur iğnesi 
Cerrahi muhtelif ipekler 
Muhtelif katgütler 
Muhtelif pipetler 
Lam ve Lameller muhtelif 
Laboratuvar cam malzemesi muhtelif 
Deney santrafüj tüpleri muhtelif 
Muhtelif radyoaktif madde 
Muhtelif kontaktlens (işlenmiş) 

5.000 Kg. 
118 Kİ. 
18 Kİ. 

50.000 çift 
40.000 A d 

11 Kİ. 
100 Ad. 
11 Kİ. 

4.000 Dz. 
8 Kİ. 

11 Kİ. 
SKİ. 
7 Kİ. 

43 Kİ. 
7 Kİ. 

22 KL 
4 Kİ. 

2.125.000 
8.984.205 
2.347.750 
3.050.000 
1.160.000 
2.236.850 
1.130.000 
5.271.000 
2.428.000 
4.670.000 
2.483.110 
3.064.000 
3.196.000 
4.821.480 
3.140.000 
5.245.370 
1.525.500 

123.750 
329.526 
130.432 
151.500 
69.600 

127.105 
67.800 

218.130 
132.840 
200.100 
134.493 
151.920 
155.880 
204.644 
154.200 
217.361 
91.530 

7677 / 2-8 
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J 
Demirci Derlet Orman İşletmesi MüdUrhlgiinden: j 

Parti Mub. Bed. Teminat 
Bölgesi Deposu Cins ve nevi adedi Adet M?. Dm\ l i r a Lira 

f _ _ , . _ _ _ _ _ • T I 

Merkn Akpmar m . S. «N. B. Çk. Tomruk «1 14257 3812.8« 7.600 2.193.000 ' 
« > 9X1.8. K. B. Çk. Tomruk «1 14899 2233.468 5.550 960J500 

Yenikoy Yenikoy OT. ıS. N . B. Çk. Tomruk 68 13099 3921.136 7J600 2J246.50O 
a » m. S. K . B . Ck. Tomruk 29 49113 882.943 S.550 365.500 
> Söğütçük El. S. N . B. Çk. Tomruk 2 06 42.823 10400 35J5O0 
» » IH. S. "S. B . Çk. Tomruk S 851 223564 7.600 133.500 
« » OT. S. K . B. Çk. Tomruk 7 1210 206.721 6.560 67500 
a Yenikoy Çam Tel Direk 4 550 93.370 7.900 56.500 
a > Cam Tel Direk 9 453 101.107 6.700 66.500 , 
» Söğütçük Çam Tel Direk 3 115 18523 7J800 11J500 i 
». » Çam tel direk 1 39 4.564 8-700 3X00 j 
» a Çk. Sanayi Odunu 1 161 1452» 3_80 4J0O0 I 

Borla Çaiatoluk _EL B. N . B . Çz. Tomruk 1 «7 20498 5.900 9.500 
» a Et. S. Çz. Maden Direk 1 121 «550 4.100 1.500 

YenÖDÖy Or. içi Selülozluk Odun 0 — 734.000St L20O 66.500 
Basatan a a Selülozluk Odun 9 — 473000St. 1.200 43JO0O 

Demirci İletmesi depolarındaki yukarıda beyanı gösterilen emval 10 Hasiran 1982 Pemembe gttntt saat 14j00"de Demirci'deki 
•süs •atomunda toplanacak Komisyon ibuzurunda 15/C model şartname bükümlerine göre male edilecektir. 

Hatiplerin şartnameyi tetkik ve imza edip satış saatinden ön «e teminat ır______rryl_ hazır ibutanmakuı —an olunur. 
7830 / M l 

I 
1 
1 
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Kahntmammtiafl Devlet Orman îgletmeai MüdürlügOnden: » 

MİKTARI Muta. Beden % 7,5 Tem. f 
Deposu Cinsi, Ncv'i ve Sınıfı P. Adedi Adet M? Dm1 TU TL. ^ 

Kızüaeki 3. S. K. B. Çz. tomruk 5 »7« 121.938 4.780 44.700 
» 3. S. N. R Çz. tomruk S 710 121.000 6.380 ».400 
> 3. S. N. B. Çk. tomruk 3 İM 48.148 7.900 20.000 
» 3. S. K. R Çk. tomruk 1 229 31.685 5.850 14.000 

Zeytinlere 3. S. N, B. Çk. tomruk 9 1018 268.799 7.900 180.800 
> a S. K. B. Çk. tomruk 2 133 39.189 6.700 19.000 
» 1 S. N. R Çt tomruk 1 31 6.469 3.810 2.000 
> 3. S K. B, Çg. tomruk 1 87 15.098 2.850 3-300 g 

Oüredin 3. S. N. R Çt tomruk 3 219 38.844 6,350 1&900 | 
> 3. S. K. R Çt tomruk 11 2964 380.970 4.780 128.400 ft 

SuçaU 3. 3. N. B. Çk. tomruk 17 1639 422.964 7.900 336.500 O 
> 3. 43. K B. Çk. tomruk 14 1335 329.488 5.860 139.700 1 fi 
> 3. S. N. B. Çk. tomruk 1 21 5.847 10.400 4.800 | 
> 2.8. Çk. Maden Direk 2 691 92.473 4.980 34.200 
» l & Ç i . Maden Direk 1 225 12.784 2.700 2.600 

Kunteekl 2. S. Çk. Maden Direk 1 208 17.262 4.960 6.400 S 
> 2. A Çz. Maden Direk 2 866 51.508 4.500 17.300 g 

Zeytmdere X S. Çz. Maden Direk 2 291 30.964 4.500 10.300 g 
> 3. S. K. B. Çz. tomruk 1 45 4.S06 X880 1.000 M 

Karaçam Çz. Sanayi Odunu 1 91 5.172 2.100 800 § 
Sucaü Çz, Sanayi Odunu 1 224 7.848 2.100 1-250 | 

TOPLAM: 81 11890 2042.626 «27.660 ^ 
1 — taHrtmemWn yukarıda isimleri yazılı depolarında mevcut 91 parti emvali 28/5/1982 (tarih Cuma günü aa&t 13^0'da tatet- ^ 

mendi MudOxiflgfl merkezinde bulunan aatuj salonunda toplanacak komisyon huzurunda 6 ay vadeli açık artırmalı satış* çıkarılacak* 
tır. 3 
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2 — Taliplerin % 7,5 teminatlarını aynı gün (saat 12.00'ye kadar İsletmemiz Veznesine yatınp makbuzlarını ahnalan, vekalet-II M 

name Ue satışa iştirak edeceklerin vekaletname ibraz etmeleri aarür. Banka mektubu vereceklerin mektuplarında iteletme adı İle isti-
rak edecekleri parti numaralarım belirtmeleri gerekir. Ş 

3 — Satışa ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde K. Maras Orman Bölge Başmüdürlüğünde Adana, Mersin, 'Antakya, Dört- 6> 
yolı Osmaniye, Adıyaman, Göksün Orman İsletme Müdürlüklerinde ve taletmemlz Muhasebesinde görülebilir, g 

4 — Satışa iştirak etmek isteyenlerin .belirtilen gün ve saatte teminat, makbuzları İle Komisyonumuza müracaat etmeleri İlan »a 
olunur. 7839/1-1 | 

S rn 
Mut Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: § 

tU : İçel 5 
ilçesi: Mut 3 

Muhammen % 7,5 
Parti Miktarı bedeli Teminatı 

Emvalin cins ve nev'l adedi Adet M 1 TL. TL. jg 
I 

Omerağa, Çamlıca, Meydan, Çortak, Bayramaga 3. S. N . B. Çz. Tomruk 47 10970 2338.333 4.608 - 6.000 1.040.700 a 

Dagpazarı 3. S. N . B. Çk. Tomruk 6 610 212.951 7.400 118.000 £ 
ömeraga, Çamlıca, Meydan, Çortak, Bayramaga 3. S. K. B. Çz. Tomruk 46 14287 2040.929 4.400 675.800 ö 
Dagpazarı 3. S. K. B. Çk. Tomruk 6 910 248.998 6.450 101.000 H 
Çamlıca 2. S. Çz. Maden Direk 10 8234 439.495 4.150 136.000 " 
Oevne Y. B., Yeşilköy ibreli Odun 3 — 419.000 400 13.000 

TOPLAM 117 35011 5280.706 2.084.500 
1 — işletmemizin satış depolarında mevcut 117 parti muhtelif cins orman emvali % 50 si peşin bakiyesi 6 ay vadeli (Taka

cak odunlar hariç) olarak açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 — Satış 26/5/1982 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat .13.30 da işletme müdürlüğü satış salonunda toplanacak komisyon 

huzurunda 15/C model şartname hükümleri gereğince yapılacaktır. 
3 — Yanık saha emvaline Mut halkı İştirak edemez. oa 
4 — Satışla İlgili Hân şartname ve müfredat listeleri işletme müdürlüğü, Mersin orman bölge başmüdürlüğü, Orman Genel % 

Müdürlüğü ve civar işletmelerde görülebilir. -
6 — Vergi ve resimler alıcıya, ilan masrafları isletmemize ait olduğu ilân olunur. 7831 /1-1 £ 
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Amasya Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden ; 

*U—tan v 
Bölgesi Deposu Yolun Vasfı Emvalin Cins ve Nev*i Parti No. İstif No. Adet V? g 

~~ 1 - \ 

G. H. Köy Ulubel Asfalt HI. S. N . B. çam tomruk 12 12 3581 610.565 
» > > ü t S. K. B. çam tomruk 0 9 2574 272.828 
» Dedeköy Stabilize HX S, N. B. çam tomruk 7 7 1053 257.280 
> > » HL S. K. B. çam tomruk 2 2 400 67.107 

Destek Merkez > HL S. N . B. çam tomruk 3 3 690 98.230 
» > » m. S. K. B. çam tomruk 1 1 277 25.781 
» » > m. S. N. B. Kayın tomruk 2 2 839 94.610 

Taşova Kumluca > Kayın Maden Direk 1 1 433 11.062 g 
Destek Merkez > Çam Sanayi Odunu l 1 564 29.590 g 
Merzifon Tavgandagı » HL S. N. B. çam tomruk 4 4 811 153.060 %, 

» » > m. S. K. B. çam tomruk 4 4 793 108.996 p 
> » » Cam Maden Direk _• 1 61 4.446 E 
> > » Çam Sanayi Odunu 7 7 2244 137.027 ¡3 

1 — İşletmemiz D. H. Köy, Destek, Taşova Merzifon Bölge Şeflikleri Orman Dışı istif yerlerinde mevcut yukarıda müfre
datı yazdı 54 parti orman emvallerinin camlarda % 50, kayınlarda % 25'ser peşin bakiyesi, limit içi tanzim edunüg tnüddetsiz jbanka g 
mektubu karşılığında 6-9 ay vadeli açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. g> 

2 — Açık artırmalı satış 31/5/1982 tarihine rastlayan Pazartesi gttntt saat 14.00'de isletmemiz jSatıs Salonunda toplanacak ko- ^ 
misyon huzurunda yapılacaktır. M 

3 — Emval bedeli peşinatının tahsili sırasında vadeli satış kçin ;% 12 resmi Caizi ile vergi ve resimler peşin alınır. Mal bedeli ü 
peatn alındığında faiz alınmaz. I 

4 — Bu satışa ait ilân, Orman Genel Müdürlüğü, jAmasya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Samsun, Bafra, İskilip, Kargı, Tokat, |? 
Niksar, Ahnus, Vezirköprü, A. Madeni, Çayıralan, Koyulhisar, Çorum işletmesinde ve İsletmemizde Igörttlebllinlr. 

İsteklilerin belirli sim ve saatte iştirak edecekleri partiler için 13.30'a kadar (teminat makbuzları İle Komisyona müracaatları :j 
ilan ohmur. 7838 / ı-l ° 
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Bandırma Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Muh. Bedeli % 7,6 Tem. I g 
Emvalin Cinsi Deposu P. Adedi Adet M? T U TU g 

„ : | 
HL S. N. B. Kayın tomruk Mubtelif 8 284 44.982 5.900 19.896 B 

Di . S. K. B. Kayın tomruk » 6 322 120.962 3.900 36.388 S 
HX S. N. B. Meşe tomruk > 1 284 46.195 6.750 19.490 *» 
m. S. K. B. Meşe tomruk » 3ı 425 36.018 4.050 10.941 | 
m . S. U . B. Meşe tomruk > 1 9 1.774 7.200 960 M 
HL S, N. B. Kızılağaç tomruk > 1 3 0.617 4.890 213 § 
n i . S. K. B. Kızılağaç tomruk > 2 30 4.493 3.640 1.230 
m. S. K. B. Çınar tomruk > 1 S 1.293 3.640 363 3 
m. a K . a Buanıur tomruk > 1 22 2.084 6.540 1.022 S 
H. S. Meşe Maden Direk > 2 1459 47.227 3.750 13.311 
n. S. Kayın Maden Direk » 1 26 1.651 8.000 371 „ 
H. S. Kestane Maden Direlc > 2 2354 74.201 4.181 23.268 H 

m. S. K. B. Kestane tomruk > 1 577 46.498 4.050 14.124 g 
Meşe Sanayi Odunu » 3 2364 51.346 2.900 11.167 
Kestane Sanayi Odunu > 2 2317 71.34) 2.700 14.446 2 
Kızılağaç Sanayi Odunu » 1 100 6.296 2.755 1.200 | g 
Çınar Sanayi Odunu > 1 45 2.507 3.026 589 ^ 
Ihlamur Sanayi Odunu » 1 210 7.252 3.776 2.053 
Kavak Sanayi Odunu » 1 98 2.635 2.450 484 
Yuvarlak Kayın Sanayi Odunu » 3 608 65.121 2.450 11.967 

m 1 

37 11542 632.475 182.453 
1 — Bandırma Devlet Orman İşletmesinin Gönen/Aladağ ve Erdek Bölgesi depolarından yukarıda cins ve miktarları yazılı or

man emvali 4/6/1982 tarihine rastlayan |Cuma günü saat 14.00'de Gönen Bölgesi satış salonunda yapılacaktır. Satışa konulan emvaller 
TL Sınıflar % 60'si peşin, IH. sınıf tomruklar, maden direkleri, sanayi odunları, :% 25'i peşin, bakiyesi 9 ay vadeli limitli banka mek
tubu karşılığı % 12 faiz ve vergiler peşin aünarak yapılacaktır. 

2 — Bu satışa ait 4/B ve 15/C şartnameleri Orman Genel Müdürlüğünde, Bolu, Bursa, Adapazarı, Zonguldak Bölge Başmü- g 
dürlüklerinde, Mustafakemalpaşa eşletmesinde, Eb'at listeleri Balıkesir Orman Bölge Başmüdürlüklerinde, İşletmemizde, Gönen/Ala-
dağ ve Erdek Bölge Şefliklerinde ıgörülebUlr. 

3 — Alıcıların almak istedikleri (partilerin % 7,5 teminatını satış saatinden evvel Satış Komisyonuna yatırmaları ve komisyona 
müracaatları ilân olunur. 7688/2-1 
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T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünden : 
jû 

1 — Aşağıda İhale no., cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme "A 
suretiyle satın alınacaktır. .. 

Şartname Bedeli G. Teminatı İHALENİN & 
Sıra No. İhale No. Cinsi ve Miktarı TLv TL. Tarihi Saati 

1' — 82-72D-060 39 kalem IDıs ve İç lastikler 600 1.200.000 U/6/1982 11.00 
2 — 82-64D-039 3 kalem Kaynaklı Köprü Tipi Filit-

reli sondaj Borusu 600 400.000 15/6/1982 11.00 
3 — 82-71D-051 1 Adet Kenet Maklnası 600 10.000 16/6/1982 16.30 
4 — 82-72D-064 21 Kalem Aklimülatorler 600 1.000.000 17/6/1982 11.00 
5 — 82-72D-OÖ2 14 kalem İnşaat ımakinalan istika

met tekeri yürüyüş ve taşıyıcı ma-
kara milleri 600 90.000 17/6/1982 15.30 g 

0 — 82-72D-067 18 kalem Muh. Ekipmanlara ait ğ 
Elektrik malzemeleri 500 50.000 18/6/1982 11.00 » 

7 _ 82-72D-066 6 {kalem Muh. Ekipmanlara ait 9 
Elektrik malzemeleri 500 20.000 18/6/1982 15.30 jğ 

8 _ 82-72D-05Ö 5 kalem palet çelik keçesi 500 »2.000 21/6/1982 11.00 U 
9 — 82-64D-059 4 kalem T Tipi Komple Çift tüplü 

karotiyerler 600 797.000 21/6/1982 15.30 
10 — 82-72D-058 10 kalem inşaat Mak. Makara kep- ES 

leri 500 70.000 22/6/1982 11.00 g 
11 — 82-72D-061 144 kalem fren, debriyaj ve bandba- S 

lataları 500 800.000 22/6/1982 15.30 » 
12 — 82-S4D-007 750 takım otomatik yılda - üçgen £ 

yolvericl 600 1.220.000 23/6/1982 11.00 *> 
18 — 82-Ö4D-068 21.000 kg. kuru kalsiyum W»rür 500 29.000 23/6/1982 15.30 | 
14 — 82-72D-062 183 kalem yağ, yakıt, hava ve su t» 

fOitre elemanları 600 1.000.000 24/6/1982 11.00 § 
2 — İhale DSİ M n W f t t t Ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. R/7 Ankara) toplanacak satın alma komisyonunda ya-

püacakUr. Şartnameler aynı yerden ve İstanbul'da DSt 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzaga fSüngü Sokak 3, 6, 7 Tophane - İstanbul) 3 
temin edilecektir. ° 
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S — Geçici teminat miktar lan idari şartnamede belirtilmiştir. 
4 — Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun limit dahili oldu|ru hususu üzerinde açıkça belirtilinle, 

bulunacaktır. 8 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari şartnamenin 5. maddesinde İstenen vesaik İle birlikte ihalenin yapılacağı saatten en S 

aa 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. § 
6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. t - â 

7 — Genel Müdürrügümüz 2490 «ayılı Kanuna tabi değildir. 7841 /2-1 g 

Andırın Orman İsletme Müdürlüğü Sattg Partileri Tesvit Cetveli I 
Satış Tarihi: 4/18/1989 % 7,5 Geçici 8 

Muhammen bedeli teminatı Parti 9 
Deposu TL. TL. Cins ve nev'i adedi Adet M* M 

g 

Kurucova 6050 0.500 3. S. U. B. Çk. Tomruk 1 41 12.796 
Kurucova 7660 4,600 3. S. U. B. Sedir Tomruk 1 26 7.772 
Kurucova 5160 - 5600 - 6850 - 7250 - 7900 664.800 3. S. N . B. Çk. Tomruk 38 3548 1038.286 » 
Kurucova 6860 - 7250 • 7900 36.600 3. S. N . B. Sedir Tomruk 4 288 65.600 g 
Kurucova-Tokmaklı 5600 - 6350 322.200 3. S. N . B. Çz. Tomruk 26 3468 683.120 S 
Kurucova 5300 - 5600 - 5850 164.000 3. S. K. B. Çk. Tomruk 13 1446 370.084 _ 
Kurucova 3950 800 3. S. K. B. Sedir Tomruk 1 22 2.497 > 
Kurucova-Tokmaklı 3300 - 4750 17.000 3. S. K. B. Çz. Tomruk 3 346 48.058 M 
Geben 3400 - 4000 - 4600 • 4960 62.300 2. 8. N . B. Çk. Maden Direk 7 1569 177.361 g 
Kurucova 4400 1.600 2. S. N. B. Sedir Maden Direk 1 29 4.697 
Kurucova 4950 9.000 2. S. K. B. Çk. Maden Direk 2 492 23.593 

1.169.400 GENEL TOPLAM 97 11265 2433.863 
1 — Yukarıda Müfredatı yazık Orman Emvalleri Vadeli ve Açık Artırmalı olarak 4/6/1982 Tarihinde Satışa çıkarılmıştır. 
2 — Satış 4/6/1982 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00 de İsletmemiş Satış Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır 
3 — Batış açık artırmalı ve 15/C Modeli Şartname gereği yapılacaktır. 
4 — Satışa İştirak edecek taliplilerin İhale günü saat 13.00 e kadar Teminatlarını İşletme veznesine yatırarak satış komis

yonuna müracaatları. •» 
5 — Limit dahili muvakkat teminat vereceklerin Teminat Mektuplarına İştirak edecekleri satış tarihi ile parti no'sunu belir- S 

terek ihale günü saat 13.00 e kadar vermeleri gerekmektedir. * 
6 — Tanık saha emvallerine mahalli tüccarlar katılamaz. * 
7 — İşletmemiz 2490 saydı Kanuna Tabi değildir. H 3 

İlan olunur. 7848/2-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

ENERJİ NAKİL HATLARI TESİS ETTİRİLECEKTİR 
1 — Aağıda İsimleri, karakteristikleri ve takribi, uzunlukları belirtilen Enerji 

Nakil Hatlarına tel çekimi isi (bu hatlarda kullanılacak İletkenler Kurumumuza ait 
olmak kaydıyla) teklif alma suretiyle yaptırılacaktır. 

111 E. N. Hattının İsmi Grubu Karekteristlği ve uzunluğu 

1. Hakkari Bağışlı - Yüksekova ENH. 82-TÇ-2 1. Hat 30.980 km. 3/0 AWG. 
Yüksekova • Şemdinli ENH 2. Hat 41.713 km. 3/0 AV7G. 

2. Yozgat Yozgat TM-Boğazkale ENH. 82-TÇ-3 1. Hat 30 km. 3/0 AWG. 
Sivas Suşehri - Koyulhisar END. 2 Hat 27,7 km. 3/0 AWG. 

2 — Yukarıda belirtilen işlerle ilgiU şartnameler; 
— TEK 

KÖY ELEKTR1F1KASYOAU 
TESİS İŞLETME BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi Anadolu Han, 14/6, Yenişehir/ANKARA 
adresinden 2.600,— TL. bedel karşılığında sağlanabilir. 

3 — İhaleye katılma belgesi konusundaki başvurular en geç 4/6/1982 günü 
saat 14.30 a kadar «Ziya Gökalp Caddesi Anadolu Han 14/2 Ankara» adresinde TEK. 
Köy Elektrifikasyonu Muhaberat servisine, şartnamesinde İstenen belgeler eklenmek 
suretiyle yapılmış olacaktır. Katılma belgeleri 8/6/1982 tarihinden itibaren verile-
çektir. 

3 — Teklifler en geç 17/6/1982 günü saat 15.00'e kadar Ziya Gökalp Cad. No. 
14/2 TEK Köy Elektrifikasyonu Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve aynı gün 
saat 15.00'de Tesis İşletme Bakım Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

5 — Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan ihaleye katılma belgesi baş
vurularının her grup için ayn ayrı yapılması ve tekliflerin her grup İçin ayrı veril
mesi gereklidir. Postadaki gecikmeler ve katılma belgesi başvurularının ekinde şart
namede öngörülen belgelerin verilmemesi halinde başvurular ve teklifler dikkate 
alınmaz. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağımlı değildir. 
7818 /1-1 •> 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle muhtelif Yedek 
Parçalar satınalınacaktır. 

Referansımız Malzemenin cinsi İhale tarihi Şartname ücreti 

14-EK/4710 Çelik Halat 22 Haziran 1982 1.000,— TL. 
60-EK/4709 Toz Numune Cihazı Yd. 28 Haziran 1982 500,— TL. 
60-EK/4686 Rlken Dedektör Yed. 29 Haziran 1982 500,— TL. 

2 — Teklifler her malzeme için hizalarında belirtilen tarihte ve engeç saat 
17.30'a kadar Kurumumuz Genel Muhaberat Servlsi'nde bulundurulacaktır. 

3 — Teklif zarfları üzerinde referans ve malzemenin cinsi mutlaka belirtile
cektir. 

4 — Teklif zarfları yukarıda belirtilen İhale günlerini takip eden ertesi gün 
saat 16.00'da Satınalma Dairesi Başkanlığı, 805 No. lu odada açılacaktır. 
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5 — Sözkonusu ihtiyaçlarımıza ait şartnameler yukarıda belirtilen bedel kar
şılığında ve herbir konu için ayrı bir dilekçe ile müracaat edilerek saat 14.00 - 17.00 
arasında Satmalına Dairesi Başkanlığı, 801 No. lu odadan temin edilebilir. 

1 — Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
7815/1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasından : 

Fabrikamız üretiminde kullanılmak üzere keşif bedeli 10.000.000,— TL. olan 
çeşitli Potansiyometre şartname koşullarımıza göre kapalı zarf usulü teklif alınmak 
suretiyle satın alınacaktır. 

1 — İhale 23/6/1982 günü saat 15.00 de Fabrikamız Ofis binasında yapılacaktır. 
2 — Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'e kadar Fabrikamız |Mubalberat 

Servisine verilmiş olacaktır. 
3 — Şartnameler Etimesgut'ta Fabrikamız Ticaret Servisinden ücretsiz olarak 

sağlanabilir. 
4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 
7813/2-1 

s 
Eskere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

SATIŞ TARİHİ : 3/8/1982 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT : 14.00 

Deposu Bölgesi Emvalin Cinsi ve Nev'i 
MİKTARI 

Adet M? Dm5 

M, Bedeli 
TL. 

% 7,5 
T. Tutarı 

TL. 

Eskere Merkez 3. S. N. B. Çk. Tom. 1539 491.507 7.350 270.900 
> > 3. S. Ks. B. Çk. Tom, 686 173.888 5.400 70.400 
» 3. S. N. B. Çz. Tom. 2437 596.184 5.850 261.600 
» > 3. S. Ks. B. Çz. Tom. 4408 748.578 4.250 238.600 
» 3. S. Ks. B. Ardıç Tom, 733 151.084 4.250 48.200 
» 3. S. N. B. Ardıç Tom. 138 32.882 5.750 14.200 
» » 3. S. Ks. B. Sedir Tom. 1İ8 17.602 7.000 9.200 
> Çk. Tel Direk 85 14.388 8.300 9.000 
> > Çk. 'Sanayi Odunu 83 14.750 3.050 3.400 
> Sedir Sanayi Odunu 100 12.868 3.300 3.200 
» 2. S. Sedir Maden Direk 186 9.371 4.150 2.900 

V Çz. Sanayi Odunu 1410 146.097 3.050 33.400 

11923 2409.197 965.000 
Eskere Merkez Travers artığı odun 225 Ster 800 13.500 

GENEL. SATIŞ YEKÛNU : 978,500 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 11923 adede denk 2409.197 M 3 muhtelif cins or

man emvali vergileri ve % 50'si peşin, % 50'si altı ay vadeli müddetsiz ve kati banka 
mektubu karşılığında açık artırmalı satışı yapılacaktır. 

2 — Satış 3/6/1982 Perşembe günü saat 14.00'de Beyağaç Belediyesi Satış Sa
lonu binasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Malımızın tamamı 1981 - 1982 yılı üretimi olup, İsteklilerin model C/15 
no. lu şartnamede istenilen belgelerle birlikte, teminat olarak banka mektubu verecek
lerin mektubu işletme adı İle satış tarihini yazdırarak İşletmemiz Satış Komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 7674 / 2-2 
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Erzurum Valiliğinden: 

(Bayındırlık Bakanlığı Tan İsleri Genel Müdürlüğünün), 
1 — Aşağıda IsmC Keşif bedeli, Geçici teminatı, İhale saati, Karne grubu İle 

yıllara göre sirayet durumları yanlı işler, 2490 sayılı Kanunun 31. Maddesi gereğince 
kapan zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu İşlerin Eksiltmesi Erzurum'da Tapı İşleri 12. Bölge Müdürlüğü Bi
nasının 4. »ratiTirittirı Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonu'nda hizalarında belir
tilen .gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Şartnameler ve diğer evraklar mesai saatlerinde Bayındırlık Müdürlüğün
de görülebilir. 

4 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait hu
suslar İhale dosyasında mevcuttur. (2 No. lu iş için). 

5 — Eksiltmelere girebilmek İçin isteklilerin; 
A. Aşağıda hizalarında yazılı her iş İçin gösterilen Geçici teminatı, 
B. 1982 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
C. Her iş için ayrı ayrı olmak üzere (Müracaat düekçeleriyle birlikte vere

cekleri Eksiltme Şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan Tapı 
Araçları Bildirisi, (Beyandaki araçların kendisine ait olduğunu veya kiralayarak sağ
ladığına dair. kanıtlayıcı belgelerin bu hildiriye eklenmesi gereklidir. Sermaye ve Kre
di ımiraniftinnı açıklayan Mail Durum Bildirisi, Bankaca - İsim kaşeli, İmzalı mü
hürlü tarih numaralı Banka Referans Mektubunu, Teknik Personel Budlrisl, (Bu 
bildiriye Teknik Personel Noter Taahhütnamesi eklenmesi gerekir.) Taahhüt budlrisl, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda açıklanan gruptan keşif bedeli 
kadar İşin Eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesinin Aslım İb
raz etmek suretiyle Erzurum Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonu'ndan alacak
ları) Ekşitmeye Girme Belgesini, 

Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
6 — tstekUler teklif mektuplarını aşağıda yazılı gün, ihale saatinden bir saat 

öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7 — Eksiltmeye Girme Belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös

terilen günün mesai saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlan olunur. 

Keşif Geçici Son 
bedeli teminatı İ h a l e müracaat Karne 

8. No. İşin Adı TL. TL. tarihi ve saati tarihi grubu 

1. Erz-Pasinler Polis 
Karakolu (Lojman) 
İnş. 1982 - 1982 11.000.000 330.000 16/6/198211.00 10/6/1982 (C) 

2. Erzurum Oto Tamlr 
Atölyesl (45 Otoluk) 
İkmal İnş. 1977 - 82 32.000.000 960.000 17/6/1982 11.00 11/6/1982 (C) 

7829/1-1 
e 

Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Anafartalar Emniyet AmlrMğl inşaatı işi 3490 sayılı «-«ııiTum 31 nd 

maddesi hükümlerine göre kapalı sarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
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2 — İşin keşif bedeli 34.000.000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü Ek

siltme ve İhale Komisyonunda 10/6/1982 Perşembe günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Takip 

Bürosunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1982 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
b) 1O20.000,— liralık geçici teminatını, (Tahmini keşif bedelinin % 31idür.) 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları <C) gru

bundan en az bu İşin keşif bedeli kadar İşin eksiltmesine girebileceklerini gösteril 
müteahhitlik karnesini. 

Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığının Yapı, Tesis ve Onarım İsleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği esasları 
çerçevesinde usulüne göre hazırlanmış olan; 

d) Yapı araçları bildirisini, 
e) Teknik personel beyannamesini, 
f) Sermaye ve kredi imkânlarmı bildiren malt durum beyannamesini, 
g) Taahhüt bildirisini, 
k) Banka (referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla 

Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 —- İstekliler teklif mektuplarını 10/6/1982 Perşembe günü saat 10.00'a kadar 
makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak İçin isteklilerin dilekçelerini 4/6/1982 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına İntikâl 
ettirmeleri gerekir. 

S — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7451 / 1-1 • 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Ovar Çiftliği ihtiyacı olan 1 Adet 2.000 kg. kapasiteli süt soğutma 
ve muhafaza tankı imalât ve montaj işi 1/6/1982 Salı günü saat 14.30 da kapalı zarf 
usulü Ue ihale edilecektir. 

a) İhaleye ait şartnameler Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
b) İhale lüzumu halinde açık eksiltme ve pazarlık suretiyle yapılacak olup. 

İştirakçilerin ihale günü ve saatinde Fabrikamızda bulunmaları gerekir. 
c) Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapma

makta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 7812/ 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz ihtiyacı aşağıda cins miktarı ve S / l No'lan yazılı malzemeler 5539 
sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Teklifleri en son verme tarihi 24/6/1982 saat 17.00 ye kadardır. Dosya Malzeme 
Amlrllğind görülebilir. 

S / l No. 333 Direk Tipi Transformatöı 1 Adet 
S / l No. 550 80 İlk Büz 3.000 Adet 
S/ l No. 570 Caterpillar 988 Yük. Torconvertör 1 Adet 
S / l No. 596 Outocar Treyler Çekicisi Turbocharger 1 Adet 
Hân olunur 7824 /1-1 
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Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Güdül (İlce Jandarma Bölük ve Merkez Karakol inşaatı İşi 2490 

sayılı Kanunun 31 nci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — İsin keşif bedeli 38*10.000 — liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü Ek

siltme ve İhale Komisyonunda 11/6/1982 Cuma günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Takip 

Bürosunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1982 yılma alt Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
b) 1,158.300,— liralık geçici teminatını, (Tahmini keşif bedelinin % 3*Udür.) 
c) MüracaaWUlekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru

bundan en az bu isin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesini. 

Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığının Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği esasları 
çerçevesinde usulüne göre hazırlanmış olan; 

d) Yapı araçları bildirisini, 
e) Teknik personel beyannamesini, 
f) Sermaye ve kredi İmkanlarını büdiren mali durum beyannamesini, 
«) Taahhüt bUdirisini, 
k) Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla 

Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları Ue birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif zarflarını 11/6/1982 Cuma günü saat 10.00'a kadar makbuz 
mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 4/6/1982 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlama intikal 
ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 7449 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Elmadağ K2 tipi cezaevi inşaatı isi 2490 sayılı Kanunun 31 nci mad

desi hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 42.300XX»,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Etlik Caddesi Üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü Ek

siltme ve İhale Komisyonunda 10/6/1982 Perşembe günü saat lö.OO'cle yapılacaktır. 
4 — EksUtme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Takip 

Bürosunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 1982 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
<b) 1.269J0OO,— liralık geçici teminatını, (Tahmini keşif bedelinin % 3*Udür.) 
o) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru

bundan en az bu isin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini. 

Eksiltme şartnamesinde beUrtUen ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığının Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği esasları 
çerçevesinde usulüne güre hazırlanmış olan; 
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d) Yapı araçları büdirisirn, 
e) , Teknik personel beyannamesini, 
f) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum beyannamesini, 
g) Taahhüt bildirisini, 
k) Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla 

Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/0/1982 Perşembe günü saat 14.00'e kadar 
makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 4/6/1982 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal 
ettirmeleri gerekir. 

0 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki igecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7450 /1-1 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Halihazır durumları Ue iki adet arazi tipi Jeep 27/5/1982 günü saat 15.00 de 
Müdürlüğümüz Binasında kapalı zarf usulü ile İhale edilerek satılacaktır. 

Cinsi ve modeli Adedi 

Muh. 
bedeli 

TL. 

Teminatı 
Muvakkat 

TL. Kafi 

1 
2 

— Jeep 
— Jeep 

- Arazi (1969) 
- Arazi (1957) 

1 
1 

350.000 
250.000 

26.250 
18.750 

35.000 
25.000 

600.000 45.000 60.000 
Satışı yapılacak olan vasıtalar ile şartnamesi Müdürlüğümüzde görülebilir. 
MüdUrlUğümUz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

7822 /1-1 
s 

Artvin Devlet Orman Lif Levha Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Satın alınacak malın cinsi: Ekonomayzer Boru serpantini, Miktarı: 180 
Adet, Muhammen Bedeli Tutarı: 7.650.000,— TL., Geçici Teminat : 243.250.— TL., 

2 — Yukarıda cinsi, miktarı muhammen (bedel ve geçici teminatı gösterilen 
Ekonomayzer boru serpantin devlet orman işletmesi ve döner sermaye yönetmeliğinin 
23. maddesi uyarınca kapalı zarfla muhammen bedel üzerinden teksiltme suretiyle 
mubayaa olunacaktır. 

3 — Bu işe ait İhale 17/0/1982 tarihine rastlayan Parşembe günü saat 14.00'de 
Uf levha fabrikası müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonu marifetiyle yapı
lacaktır. 

4 — İhaleye ait dosya Ankara'da Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünde 
ve fabrikamızda görülebilir 

s — Satın alınacak Ekonomayzer boru serpantin için flat vermek isüyenlerln 
şartname hükümlerine göre (hazırlayacakları kapalı zarfla teklif mektupları yukarıda 
belirtilen gün ve saat'te kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 

6 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, komisyonumuz ihaleyi yapıp 
yapmamakta »serbesttir. 

7 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar nazara alınmaz. 
8 — İhale öncesi yapılan gazete V.S. kanuni ilân masrafları istekli (Müte

ahhide) aittir. 7678 / 2-2 
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SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden: 
(Çaycuma/ZONGULDAK) 

Amasya, Ankara, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, İsparta, Kastamonu, Sinop, 
Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlüklerine bağlı işletmelerden tesisimizin İhtiyacı 
olarak alınacak 240.000 M3 çam, 40.000 M3 kayın kâğıtlık odunların Çaycuma'ya 
nakil İçin 7 Haziran 1982 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar kapalı teklif alına
caktır. 

Bu İşle İlgili şartname Müessesemizden alınabileceği gibi, İzmit Genel Mü
dürlüğümüz SEKA Afyon, Aksu, Balıkesir, Dalaman, İzmit, Kastamonu Müesseseleri 
ile Bolu Bölge Tedarik Amirliğinden bedelsiz »larak temin edilebilir. 

Müessesemiz Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7827 / l - l 
s 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden : 

Üsküdar Santral civan yeraltı boru şebeke inşaatı yaptırılacaktır. 
1) İstanbul'da yapılacak 24.500.000r- TL. keşif bedelli Üsküdar Santral Ci

varı yeraltı boru şebeke İnşaatı kapalı zarf usulü İle eksiltmeye 'çıkarılmıştır. Ge
çici teminatı 735.000,.—, TL. dır. (Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez.) 

2) Eksiltme dosyası Gayrettepe Yıldız Posta Caddesinde Başmüdürlük binası 
2. katındaki Yapı işleri Müdürlüğünde görülebilir. 

3) Eksiltme 9/6/1982 Çarşamba günü saat 15.00 de aynı binadaki Başmü
dürlüğümüz İhale kurulunca yapılacaktır. 

4) İstekliler 4/6/1982 Cuma günü saat 17.30'a kadar Eksiltme Şartnamesi
nin 4. maddesinde yazılı belgelerle Başmüdürlüğümüze müracaat ederek, eksiltmeye 
girmeye mahsus iştirak belgesi alacaklardır. 

5) Bu işe alt kapalı teklif mektuplarının İhale Kurulu Başkanlığına tevdi 
edilmek üzere ihale günü saat 14.00'e kadar Yapı İşleri Müdürlüğümüze makbuz kar
şılığında teslim edilmesi gerekmektedir. (Teklif mektuplarına 50,— TL. lık damga 
pulu yapıştırılacaktır.) 

6) Teşekkülümüz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver
memekte, veya ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest ol
duğu gibi nedenlerini açıklamak zorunluğunda da değildir. 

7835 /1-1 
s 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

11 KALEM MUHTELİF HAVALI EL ALETİ, ŞALOME, MENGENE VE 
DALDIRMA PROMETRESt SATLNALINACAKTIR 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 .— Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmal 

MUdürlUğümUz, 
2 —• ISTANBUL'da : Sirkeci, YahköşkU Cad Yahköşkü Han Kat: 4-5 deki 

Mümessilliğimiz. 
3 — ANKARA'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No : %2 deki Genel Müdürlü

ğümüz, 
Istekll'lerin şartnamemiz esaslarına göre haztrlıyacakları kapalı teklif mektup

larım geçici teminatlanyla birlikte en geç 23/6/1982 Çarşamba günü saat 14.00 e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilan olunur. 

7836 /1-1 

http://24.500.000r-
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğün
den : 

1. Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. lEskkjehlr Makina Fabrikasına ait Lo
kantada işverenin Ön gördüğü miktarda ve fabrikanın çalışma durumuna göre 2 veya 
3 öğün yemek pişirme hizmet ihalesi yapılacaktır. 

2. İhale 8 Haziran 1982 Salı günü saat 15.00 de Eskişehir Makina Fabrikası 
ofis İtinasında kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

3. İhaleye katılmak isteyenler, pişirme ve hizmet İhalesi şartnamesini is 
günlerinde vs çalışma saatleri dahilinde fabrikamız Ticaret servisinden bedelsiz te
min edebilirler. İsin geçici teminatı 80.000,— Y. (Seksenbln ve % lira) dır. 

4. Teklifleri en geç 8 Haziran 1982 Sah günü saat 12.30 a kadar fabrikamız 
Muhaberat servisine vermiş olacaklardır. 

5. Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya ta
mamen yapıp yapmamakta veya sözkonusu pişirme ve hizmet işlerini dilediğine yap
tırmakta serbesttir. 

7832/1-1 

Ankara Valiliğinden: 

{Bayındırlık Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Balâ 8 daireli hâkim ve savcı lojman inşaatı işi 2490 sayılı Kanu

nun 31 nd ">ftd<Vrö hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 26.000000,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü Eksilt

me ve İhale Komisyonunda 11/6/1982 Cuma günü saat 15J0O'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Takip 

Bürosunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin: 
a) 1962 yılına ait Ticaret ve sanayi Odası belgesini, 
b) 780JOOO,— liralık geçici teminatını, (Tahmini keşif bedelinin % Slidür.) 
o) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları KC) gru

bundan en az bu isin keşif bedeli kadar isin eksiltmesine girebüeceklerini gösterir 
müteahhitlik karnesini, 

Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığının Yapı, Teste ve Onarım İşleri İbatelerine Katılma Yönetmeliği esasları 
çerçevesinde usulüne göre hazırlanmış olan; 

d) Yapı araçları büdlrisini, 
e) Teknik personel beyannamesini, 
f) Sermaye ve kredi İmkanlarını bildiren mali durum beyannamesini, 
g) "Taahhüt bUdirisini, 
k) Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla 

Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 11/8/1982 Cuma günü saat 1400'e kadar mak
buz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için İsteklilerin dilekçelerini 4/6/1982 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal 
ettirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ü&n olunur. 7448 /1-1 
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Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından: 

KİTAP BASKİ İŞİNE ATT İLÂN 
1 —- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi kuruluşların 1981 

yılı raporlarının basım İsi şartnamesi gereğince kapalı zarf usulüne göre teklif alın
mak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — Bu işe ait şartname Kuruluşumuzun Mithatpaşa Caddesi No: 52 Kızılay • 
Ankara adresindeki Levazım Müdürlüğünden imza mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin kapalı zart teklif mektuplarını 7 Haziran 1982 Pazartesi günü 
saat 13.30'a kadar Kurulumuz Muhaberat Servisine (Mithatpaşa Caddesi No : 52 Kızıl
ay - Ankara) tevdi etmeleri veya göndermeleri gerekmekte ve teklif sahiplerinin ihale
nin yapılacağı aynı gün saat 15.00'de yukarıda belirtilen adreste hazır bulunmaları icap 
etmektedir. 

4 — Telefonla, telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 'İhaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7845 / 3-1 
s 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

10500 ADET NORMAL (BOY HASIR SÜPÜRGE SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

dürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 - 5'deki Mümes

silliğimiz, 
3 — Ankara'da: Küçükesat Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdürlüğümüz 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larını, geçici teminatlarıyla birlikte en gec 2 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
ilân olunur. 7526 / 2-1 

e 
M. K. E. Kurumu Kırıkkale Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi Müdürlü

ğünden : 

Müessesemiz İhtiyacı olan 150 Adet 315 0 Uç ayaklı Amerikan aynası şartna
mesine göre satın alınacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarım 7/6/1982 günü saat 15.00 e kadar Müessesemiz 
Arşiv Şefliğinde bulundurmaları İlan olunur. 

NOT : İsteyen firmalara alım şartnamesi bedelsiz olarak gönderilecektir. 
7844/3-1 

e 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzca «Tav Fırını Elektrodu» satm alınacaktır. 
Bu İşe ait 29-EL/40 referanstı şartname yazılı, müracaat ve 500,— TL. karşılı

ğında saat 14.00 -17.00 arası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı, 801 no. lu odadan temin edilebilir. 

Tekliflerin en geç 29 Haziran 1982 tarih, saat 17.30'a kadar Kurumumuz Ge
nel Muhaberatına verilmiş olması gerekmektedir. 

Teklifler 30 Haziran 1982 günü, saat 15.00 de Satınalma Dairesi Başkanlığı 
805 no. lu odasında açılacaktır. 

Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7814 /1-1 
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TCDD İşletmeleri İnşaat 2. Grup Müdürlüğü Merkez Emanet Heyeti Başkan
lığından : 

1 — Aşağıda yeri, adı, keşif bedeli, teminat miktarı belirtilen İnşaatlarımız 
Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı fiyatlarına eksiltme yöntemi ile belirtilen gün ve saat
lerde Taşaronlara ihale edilecektir. 

A — İşin yeri ve adı: Sivas Deposu İlâve inşaatı, Keşif bedeli : 10.000.000,— 
TL., Teminat miktarı : 250.000,— TL., İhale tarihi : 3/6/1982, İhale dosyası teslim 
saati : 14.00, İhale saati : 16.00. 

B — İşin yeri ve adı : Ankara Behiçbey Vagon Yıkama Tesisi İnşaatı, Keşif 
bedeli : 6.000.000,— TL., Teminat miktarı : 150.000,̂ - TL., İhale tarihi : 4/6/1982, 
İhale dosyası teslim saati : 14.00, İhale saati : 16.00. 

2 — Bu işlere ait ihale dosyası (Ankara-Behiçbeyl'deki TCDD İnşaat 2. Grup 
Müdürlüğünde tetkik edilebilir. 

3 — İhaleye girebilmek İçin : 
a) TCDD İnşaat 2. Grup Müdürlüğü Merkez Emanet Heyeti Başkanlığı adına 

alınacak geçici teminat mektubu (nakit, devlet tahvili olduğu takdirde 2. İşletme 
Müdürlüğü veznesinden alınacak teminat makbuzu), 

b) İlân tarihinden sonra alınmış veya tasdik görmüş Ticaret Odası faaliyet 
belgesi, 

c) Müracaat dilekçesi (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun 
olan), 

d) Sermaye ve kredi imkanlarını belirten mali durum bildirisi ve bunu be
lirten banka referansı, 

e) İkametgâh belgesi veya noter tasdikli sureti, 
f) İş bitirme belgesi (bir defada en az bu işin keşif bedeli kadar), 
g) Yer görme belgesi (Sivas İnşaatımız için Sidemas Tevsi İnşaatları Şantiye 

Şefliğinden, Ankara inşaatımız için İnşaat 2. Grup Müdürlüğünden alınacaktır.) 
h) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış bu işin keşif bedeli 

kadar (C) grubu müteahhitlik karnesinin aslım Heyete ibraz ederek alınmış ekşit
meye girme belgesi. 

i) Ortaklık olunması halinde noter tastikli imza sirküleri ve vekaletname, 
4 — İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saate (Ankara - Behiçbey) İnşaat 

2. Grup Müdürlüğü Merkez Emanet Heyeti salonunda yapılacaktır. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 7825 /1-1 

SEKA İzmit Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Muhtelif Orman İşletmelerinden Müessesemiz ihtiyacı için 1982 yılı tah
sisi olarak satın alınacak kağıtlık odunların şartname esasları dahilinde, İzmit'e nak
lini temlnen 9 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 12.00 ye kadar kapalı teklif alına
caktır. 

2 — Teklifler Müessesemiz Haberleşme servisine yukarıda belirtilen gün ve 
saate kadar tevdi edilmiş olacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler kabul edil
mez. 

3 — Teklif mektupları 9/8/1982 günü akşamına kadar opsiyonlu olacaktır. 
4 — Şartnameler, İzmit'te Müessesemizden, Bolu Bölge Tedarik Amirliğin

den, İstanbul, İzmir ve Ankara Alım Satım Müdürlüklerinden Ve Çaycuma, Dala
man, Aksu, Balıkesir, Akdeniz, Kastamonu Müesseselerimiz Müdürlüklerinden be
delsiz olarak temin edilebüir. 

5 — Müessesemiz arttırma ve eksiltme, kanununa tabi olmadığından İhaleyi 
yapıp yapmamakta veyn iîtledîğîne yapmakta serbesttir. 

7833 /1-1 
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Ankara Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Cinsi : Onarım Malzemesi, Miktarı: 205 Kalem, İhale sekli: Tekili isteme. 
Tarihi: 7/6/1082, GOntt : Pazartesi, Saati: 10.00. 

Hastanemiz ihtiyacında kullanılarak olan onarım malzemeleri 200 sayılı Ka
nuna muvazi 106 sayılı Yönetmeliğin 18. maddesinin (A) bendi gereği teklif isteme 
usulü. İle satın alınacaktır. 

Müessese adı, cinsi, miktarı, ihale sekil, tarihi, gün ve saati yukarıda gösteril
miştir. İhale gösterilen zamanda Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde 
yapılacaktır. Malzemelere kalem kalem iştirak edilecektir. İhaleye iştirak edecek 
müesseseler teklif ettikleri malzeme tutarının % 3'U kadar geçici teminatı Döner Ser
maye Saymanlığı Veznesine yatıracaklardır. Liste Döner Sermaye Saymanlığından 
görülebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin teklif mektuplarım İhale saatinden 1 
saat evveline kadar Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri ilan olunur. 

Hastanemiz malzemelerin bir kısmını veya tamamım alıp almamakta serbest
tir. 

Kurumumuz 2490 ve 1050 saydı yasalara tabi değüdir. 
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 7687 / 2-1 

""» • 

TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlı
ğından : 

1 — Adana Tesisler Binası İnşaatı Bayındırlık Bakanlığı 1082 yılı birim fiat-
ları ve 8/2574 saydı Yıllık Fiat Farkı kararnamesi üzerinden birim fiat esasına göre 
kapalı zarf ve teklif alma yöntemiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

2 — İnşaatın toplam takribi kesif bedeli 1982 yılı birim fiatlaıma göre 
(46.999.991,55) liradır. 

3 — İşin geçici teminat miktarı (1.174.999,79) liradır. 
4 — Başvuracak isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri İçin, 
4.1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve geçerlik süresi dolmamış (B) 

grubundan en az keşif bedeli kadar yüklenidlik karnesinin aslı veya Noterden tas
dikli fotokopisini, (Karnenin asb gerektiğinde komisyonca istenebilir.) 

4.2 ~- Duyuru tarihinden sonra alınmış; halen faaliyette bulunduğuna dair 
Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesini veya 1982 yılı vizesini İçeren kimlik kar
tım, 

4.3 — Resmi Gazete'de yayınlanan «Yapı Tesis ve Onarım işleri İhalelerine 
girme yönetmeliği» ne ekli 1, 2a, 2b, 3 ve 4 numaralı örneklere göre düzenlenmiş : 

4.3. 1 — Yapı Araçları bildirisini, (1) 
4.3. 2 — Sermaye ve kredi İmkânını açıklayan mali durum bildirisi ile 1en az 

keşif bedelinin % 10'u kadar TL. İlk Banka referans mektuplarım, (2a-2b) 
4.3. 3 — Teknik personel bUdlrialnt, (3) 
4.3.4 — Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleri İle açıklayan Taahhüt Bil

dirisini, (4) 
4.3.6 — İstekli şirket olduğu takdirde şirket sirkülerini, (Noterden tasdikli) 
4.4 r— İş yerini gördüklerine dair TCDD 6. İşletme Başmüdürlüğünden alacak

ları yer görme belgesini, 
5 —• İstekliler 3. maddede belirtilen teminat mektubunu, (Banka teminat mek

tupları tarih, sayı, İmza sahiplerinin isimleri ve kaşelerini kesin olarak İçerecektir. 
Teminat mektuplarım opsiyon konmayacaktır.) veya TCDD İşletmesi Genel Müdür
lük Merkez Veznesine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzunu, 4. madde ve fıkra* 
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lannda İstenilen belgeleri, eksiksiz olarak dış zarfta, teklif mektuplarını da iç zarfta 
olmak üzere usulüne uygun olarak (yukarda belirtilen sıraya göre) hazırlayacakları 
tekliflerini en geç 8/6/1982 Sali günü saat 10.30'a kadar Ankara'da TCDD İşlet
mesi Genel Müdürlük binasındaki komisyonumuza makbuz karşılığı vermiş olacak
lardır. 

6 — Dış zarfta konması gereken belgeleri (Gereksiz bilgi ve belge konulma
yacaktır.) tam olmayan, veya komisyonca yeterli görülmeyen, iştirakçilerin teklif 
zarfları açılmayacak ve hemen iade edilecektir. 

7 — İstekliler konuyla ilgili ihale dosyasını 24/5/1982 tarihi saat 10.00 dan 
4/6/1982 tarih saat 17.00 ye kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi 
Başkanlığında tetkik edebilirler. 

8 —- Süresi içinde yapılmayan, telgrafla yapılan müracaatlar ve postada ola
bilecek gecikmeler kabul edilmeycektir. 

9'— Teşekkülümüz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta ve dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak zorunlu
luğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 
7840/2-1 • 

Ankara Valiliği Yüksek İhtisas Hastanesi Baştibipliğinden : 

Hastanemizde yatmakta bulunan ücretli hastaların tedavilerinde kullanılmakta 
bulunan 5 adet cihaz eski binadan yeni binaya nakli işi 209 sayılı kanun gereğince 
yaptırılacaktır. 

İşin muhammen bedeli 7.600.000,— lira olup geçici teminatı 228.000,— lira
dır. Geçici teminat hastanemiz veznesine yatırılacaktır. Buna dair idari ve fenni 
şartnameler mesai saatleri içerisinde hastane döner sermaye saymanlığında görülür. 

İhalesi 4/6/1982 günü saat 11.30 da Ankara Vilâyeti Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. İhaleye İştirak 
edeceklerin teklif mektuplarım ihale saatinden 1 saat evveline kadar hastane Döner 
Sermaye Saymanlığına verilecektir. İhale 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilemez. 
İlan olunur. 

7842 / 2 / 2-1 

Hastanemizde yatmakta bulunan ücretli hastaların hizmetlerinde kurulan 
Tıbbi Elektronik Cihaz Bakım Onarım Laboratuvanna mobilya yaptırılacaktır. 

İhalesi 4/6/1982 günü saat 14,30 da' Ankara Vilayeti Sağlık ve Sosyal Yar
dım binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacak olup buna alt İdare ve 
Fenni Şartnameler Hastane Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecekler teklif ettikleri muhammen bedeli üzerinden % 3 ge
çici teminatlarım teklif mektuplarına ekliyerek teklif mektuplarıyla birlikte komis
yonda hazır bulunacaklardır. 

Buna göre verilen en düşük fiat üzerinden 209 sayılı kanunun 18 inci mad
desinin a ve c bentlerine göre açık eksiltme yapılacaktır. 

2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından Komisyon ihaleyi yapıp ve yapmamakta 
serbesttir. 

İlan olunur. 
7842 / 1 / 2-1 



Sayfa: 00 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 1082 — Sayı: 17701 

Bayındırlık Bakanlığı İzmir Yapı İşleri 3. Bölge MMUrluğUnden: 

1 — Aşağıda yeri. kesif bedeli, geçici teminatları, ihale tarihi ve saati belirtilen 
işler 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Anadolu Caddesi 'No: 41/5 Bayraklı • İzmir Yapı İşleri 3. Bölge 
Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Aşağıda hizalarında belirtilen geçici teminatını, (Teminat mektubu limit 

dahili olacak.) 
fb) 1932 yılma alt Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti 

len ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanak
larım açıklayan malî durum bildirisi, banka referansı, teknik personel bildirisi, taahhüt 
bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan işin keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle 
Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü Yeterlik Belgesi Komisyonundan alacakları eksilttme-
ye girme belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — Yeterlik belgesi alınması için son mürasaat 4/0/1982 Cuma günü mesai sa
ati sonuna kadardır. 

0 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz karşılığı İhale Komisyonu •R«pvnnijğınn vereceklerdir. 

Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İsleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keş. bedeli Geç. Tem. İ h a l e 
S. No: t ş i n a d ı Lira Lira Tarihi Saati 

1 — İzmir - Karşıyaka Gümüşpala Temel 
Eğitim 2. Kademe Okulu inşaatı '(12 
Derslik). 1O6J5OOJ00O 3.195.000 10/6/1982 IIJOO 

Perşembe 
2 — İzmir - Bornova 3. Bölüklü Kışla ik

mal inşaatı. TOJOOOJOOO 2.100 JOOO 10/6/1982 16J00 
Perşembe 

3 — Muğla - Bodrum Hükümet Konağı 
inşaatı. 100.000.000 3.000.000 11/6/1982 11.00 

Cuma 
4 — Muğla İl Jandarma Alay Komutan

lığı inşaatı. 100.000.000 3.000.000 11/6/1982 16.00 
Cuma 

7834/1-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kütahya Azot Fabrikalarımız İhtiyacı 2 kalemde toplam 450 adet hele
zonlu rule kapalı teklif usulü ile temin edilecektir. 

2 — İsteklilerin bu ihaleye ait şartnameleri Ankara'da Konya Devlet Yolu 
Üzeri No. 70 adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret D. Başkanlığı İç Alım Şef
liğinden, İstanbul'da Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sok. No. 8 Kat 2 adresindeki 
Satınalma Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edebilirler. 
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3 — Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak kapah tekliflerin 22/6/1982 
günü saat 16.00 ya kadar Geenl Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postaya verilmesi 
Veya elden Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. 
Zamanından sonra gelen teklifler ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alın
mayacaktır. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapmakta, bölmekte 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 7820/1-1 

1 — Kütahya Azot Fabrikalarımız ihtiyacı 3 kalemde toplam 2.500 metre 
Konveyör Kayısı kapalı teklif usulü İle temin edilecektir. 

2 — İstekliler bu ihaleye ait şartnameleri Ankara'da Konya Devlet Yolu Üzeri 
No. 70 adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret D. Başkanlığı İç Alım Şefliğinden, 
İstanbul'da Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sok. R- Han No. 8 Kat 2 adresindeki 
Satınalma Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

3 — Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak kapalı teklifin 15/6/1982 günü 
saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde postaya yerilmesi veya 
elden Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır Zama
nından sonra gelen teklifler ve postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alın
mayacaktır. 

4 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapmakta, bölmekte 
veya dilediğine vermekte serbesttir . 7821 /1-1 

• • 
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı Dr. \Sami Ulus Ankara Çocuk Hastanesi Başta-
btbllğtnden r 

Cinsi; İlaç ve Tıbbi malzeme, Miktarı: 45 Kalem, Muhammen Bedeli Ura Krş : 
9.821.170.—, Geçici 'Teminatı Ura İKrş: 1294.630.—, İhalenin 1 Tarihi Günü Saati: 
10/6/1982 Perşembe 10.00'da, 

Hastanemizin 1982 Mali yılı İhtiyaçları olan ilaç ve tıbbi malzeme 2490 saydı 
Kanunun 31 Ve 33. maddeleri gereğince kapalı zarf ususlü ile İhale çıkarılmıştır. Şart
nameler İstanbul, İzmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde, Ankara Ticaret 
Odasında, İhalenin yapılacağı, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Müdürlüğünde ücret
siz olarak görülebilir. Taliplerin adı geçen Kanunun 2, 3, 32, 33, 34. maddeleri gereğin
ce hazırlayacakları teklif mektuplarım makbuz karşılığında ihale gün ve saati 1. saat 
evveline kadar Satın alma Komisyonu Başkanlığına verilmeleri İlan olunur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 7816 /1-1 
s 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 Kuruluşumuz çalışanlarına verilecek 610 takım elbise, kumaşı Kurulu-
şumuzca verilmek kaydı ile fiyat ve teklif alma usulü ile dlktlrilecektlr. 

2 — llgilUer tekliflerini, İdari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre 
yatıracakları geçici teminatları Ue birlikte 8/6/1982 Sah günü saat 14.00'e kadar 
Kuruluşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. 

S — Bu işle. İlgili idari şartname Kuruluşumuz Maklna ve İkmal Daire Baş
kanlığı Ticaret Müdürlüğünde ndilekçe mukabilinde temin edebilirler. 

4 — Geçici teminat vermeyenlerin tekliflerini değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yaplıacak teklifler değerlendirilmeye 

çektir. 
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 7823 /1-1 

file:///Sami
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Pazarköy • Eğridir Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız ihtiyacı için '1800 Kğ. 30 numara motor yağı 14/6A982 Pazartesi 
günü saat 14.00 de kapalı zarf ususlü eksiltmeU öıale Ue mübaya edilecektir. 

Bir Kg. motor yağının |flatı 180.00 TL. olup % 7,5 geçici teminatı 24300 TL. 
dır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirtilen gün ve saate kadar teklif mektup
larını mubayaa komisyon (başkanlığına ivererek teminatlarını fabrikamız tvezneetne 
yatırmaları ile bu İse alt şartname mesai saatleri İçerisinde fazrlkaımz müdürlüğün
de görülebileceği ve imza (edileceğini, 

Teklif mektupları posta İle gönderilirse postadaki gecikmelerin nazara aunmı-
Üacağı, 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp iihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir. 

İhale fabrikamız müdürlüğünde yapılacağı İlan olunur. 
7887/1-1 

e ••• • 
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz ihtiyacı olan 122 kalem sarf malzemesi «kapalı zarfla fiyat 
veya teklif isteme» usulüne göre İhale edilecektir. 

2 — İhalenin tahmini bedeli 16.350.000,— TL. dlr. 
3 — İhaleye ilişkin malzeme listesi ve İdari şartname Fakülte Ayniyat Levazım 

Müdürlüğünden 1/6/1982 Salı günü çalışma saati bitimine kadar bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

4 — İhale 3/6/1982 Perşembe günü saat 10.00 da Fakültemiz binasında yapı
lacaktır. 

5 — İhaleye alt geçici teminat miktarı 550,500,— TL. dir. 
Geçici teminatlar nakit veya banka mektubu olabilir. Nakit teminatlar mak

buz mukabili A. Ü. Muhasebe Veznesine yatırılacaktır. Banka mektuplarının limit 
dahili olması gereklidir. 

6 — Usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif zarflarının 2/6/1982 Çarşamba 
günü çalgıma saati sonuna kadar makbuz mukabili Satınlma Komisyon Başkanlığına 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

7 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56. maddesi uyarınca Fakültemiz 
2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledğiine yap
makta serbesttir. 

8 — Postada vuku bulacak gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaatlara 
geçersiz ilân olunur. 7819/1-1 

Çeşitli Hânlar 
Akçaabat Kadastro Müdürlüğünden : 

Akçaabat İlçesi Dürbinar Mahallesi 154 ada 152 fnolu parselde yapılan itirazın 
yeniden incelenmesinde 154 eda 152 nolu parselde hissedar olarak gösterilen İbrahim 
oğlu Hacı AH Efendi hissesi haricen diğer hissedar Mehmet Re3İm oğlu Muzaffer 
Lermioğlu'na satıldığından tamamının Mehmet tRaslm oğlu [Muzaffer Lernüoğlu 
adına tescil edilmesi İçin Komisyonumuzca 11/5/1982 tarih ve 77 tNolu Ek Komisyon 
Kararı verilmiştir. İlgililerden adresleri (bilinmeyenlere durumun Hanen tebliğine, 
karara uymayanların Hân tarihinden itibaren 15 gün zarfında Kadastro Mahkemesi 
sıfatı İle Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesine dava (açmakta serbestt olduklarına 
il&nen duyurulur. 7828 / 1-1 
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MUU Eğitim Bakanlığın Çıraklık Eğitimi Gensl Müdürlüğünden : 

Çıraklık Kurulunun 2 {Nisan 1983 (tarihinde yapmış olduğu toplantıda «sağıdaki 
karar alınmıştır. 

1 — Yeniden 3 II daha 2089 sayılı Çırak, Kana ve Ustalık Kanunu kapsamına 
atağıılnkl Ustalık alanlarıyla alınmıştır. 

İstanbul: 1 — Tornacılık, 2 — Frezecilik, 13 — Soğuk demircilik, 4 — Kay
nakçılık, 6 — sac işleri 6 — Oto boyacılığı, 7 — kaporta tamirciliği, 8 — Motor yeni-
leştirmeciligl, 9 — Benzin motorları tamirciliği, 

Kahramanmaraş : 1 — Tornacılık, 2 — Frezeci Hk, S — Soğuk demircilik 4 — 
Kaynakçılık, 0 — Sac İşleri, 6 — Bensin motorları tamirciliği 7 — Mobilyacılık, ( 

ISakarya : 1 — Tornacılık, 2 — Frezecilik, 3 >— Soğuk demircilik, 4 — Kaynak
çılık, 0 — Saç üsleri, 8 — Bensin motorları tamirciliği, 7 — Mobilyacılık, 

— Kapsama yeni alınan 11 ve Ustalık alanlarıyla ilgili uygulamalara bu kara
rın ilam tarihinden İtibaren başlanacaktır. 

— 2089 sayılı Çırak, Katta ve Ustalık OCanun'unun 2, maddesi uyarınca İlân 
olunur. 

Not: asaba geniş bilgi iti Milli Eğitim Müdürlükleri ile Çıraklık Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinden alınabilir. 

7817/1-1 

Erzurum Gümrük Müdürlüğünden: 

Doğubeyazıt ilçesi Adıgör köyü nüfusuna kayıtlı aynı adrteste oturur. Mahll 
oğlu 1934 doğumlu Zeki Salman Erzurum Asliye Ceza Mahallesinin 16/3/1979 jgünlü, 
Esas : 1978/631, Karar : 1979/222 sayılı kesinleşmiş İlamıyla mahkûm olduğu 3013.— 
TL. cezasını {ödemesi İçin bakında adresine gönderilen tebellüğ ilmühaberi blla tebliğ 
İade olunduğu zabıta ve idare makamlarınca yapılan tahkikata göre tebligata elve
rişli adresi meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr Tebellüğ İlmühaberi 7201 faydı 
kanun hükümlerince üanen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen (paranın 1918 sayılı kanunun bükümlerine ilân tarihinden İtibaren 
16 gün İçinde ödenmesi lazımdır. Bu müddet içinde ödemediğ İtaktirde haczen veya 
hapsen İnfaz yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak {üzere Han olunur, 

7811 

Aydın Askerlik Dairesi Başkanlığından : 

Türkiye'de İkamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında olduğu saptanan, 
bu güne kadar askerlik görevini (yapmayan, aşağıda kimliği yazılı yükümlü; 

403 Saydı Kanunun 25 nd madde ç, de ve e tfıkrası gereğince üân tarihinden 
üç ay içinde /Türkiye'ye (gelerek Askerlik görevini yapmak üzere ilgili İmercilere Müra
caat etmediği takdirde hakkında aynı Kanunun bükümlerine göre «Türk Vatandaşlı
ğını kaybettirme» [İşlemine tabi tutulacağı llânen tebliğ Olunur. 

ISıra N o : 1., Doğumu : 1966, lAdı ve Soyadı: Metin Ünlü, Baba Adı: jMehmet 
Emin Aydın, ttkjesl KOy ve Mahallesi Terziler Mah., Hane Cilt Bahire : 209-022-02-68, 

7826/1-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

Tekirdağ Uli dahilinde ve Osman GUMekln uhdesinde bulunan 969 Sayılı Maden 
Kömürü işletme ruhsatnamesi hukuktu verilen süreler zarfında, evvelce irada geçi-
rllen teminatın leskt haddine İblağ edilmemesi üzerine (Maden Kanunu'nun 62. madde
si delaletiyle 98. maddesine göre Bakanlığımızın 26/471982 gün ve 438-284 Sayılı 
Kararı ite festedUmlşrtr. 7006 /1-1 
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Resmi Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 
Sayfa 

Kanunlar 
2071 WHO Anayasasının Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun 1 
2672 T. O ile İrlanda Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay 

Kanunu 1 
2673 T. C. ile İspanya Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay 

Kanunu 2 
2675 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 2 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Atama Kararlan 
— Danıştay Üyeliğine, Sanayi Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanlıklarına Ait Atama Kararlan 0 

Yönetmelik 
— Bayburt Belediyesi Tanzim Satışları Yönetmeliği 10 

Sirküler 

— Dıştlcaret İşlerine Dair 82/10 Sayılı Sirküler 16 

Yargı Bölümü: 

Anayasa Mahkemesi Karan 

—• Anayasa Mahkemesinin 1 Kararı 17 

— Türk Faraşının Tabancı Paralar Karşısındaki Kurları 26 

— ilanlar 27 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 


