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Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 

Yayın Genel Müdürlüğüne 
başvurulur. 
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ÇARŞAMBA 

Sayı : 19217 

YASAMA BÖLÜMÜ 
KANUN 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) 
Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) 

Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No. 3310 Kabul Tarihi: 3.9.1986 

M A D D E 1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun değişik 3 üncü maddesine (r) ben
di eklenmiştir. 

r) Anayasanın 122 nci maddesine göre, Sıkıyönetimin ilanına ve devamına sebep olan 
hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi 
ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sağındıklarının tespit edilmesi 
durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında varılacak mutaba
kat çerçevesinde, Sıkıyönetim Komutanı, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek 
maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtın
da, ihtiyaca göre, kara, hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi ha
rekât planlayıp icra etmek. 

M A D D E 2. — 2935 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir. 
p) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağanüstü halin ilanına veya devamına se

bep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan 
etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edil
mesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak mu
tabakat çerçevesinde, valinin talebi üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesir
siz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin 
müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile mahdut 
hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra etmek. 

M A D D E 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/9/1986 
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Resmî Gazete Kodu : 100986 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı : 86/10924 

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Vakfına 903 sayılı Kanun ve vakıf resmi se
nedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanın
ması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 7/4/1986 tarihli ve 22669 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1967 
tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/8/1986 tarihin
de kararlaştırılmıştır. 

T ÖZAL 
Başbakan 

I K ERDEM 
Devlet Bak -Başbakan Yrd 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

M EMİROĞLU 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H C ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

K OKSAY 
Devlet Bakanı 

M T TİTİZ 
Devlet Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

Y AKBULUT A M. YILMAZ 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V 

i S GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H. H DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S. N TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

M V DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

M N ELDEM 
Adalet Bakanı 

A K ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Karar Sayısı : 86/10971 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na tütün mamullerinden, alkollü içkilerden, akar
yakıttan ve talih oyunlarından ayrılacak miktarların tesbiti hakkındaki 13/11/1985 tarihli ve 
85/10037 sayılı Kararname'nin eki Karar'ın 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması; Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 26/8/1986 tarihli ve 1.2.5-2286-4723 sayılı yazısı üzeri
ne, Bakanlar Kurulu'nca 1/9/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T ÖZAL 
Başbakan 

I K ERDEM 
Devlet Bak -Başbakan Yrd 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

K OKSAY 
Devlet Bakanı 

M T TİTİZ 
Devlet Bakanı 

Y AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

M EMİROĞLU 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H C ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İ S GİRAY 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

H H DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S. N TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

A M YILMAZ M V DİNÇERLER 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A KARAEVLİ M N ELDEM 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

V HALEFOĞLU A K ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 

M AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M M TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 

A M. YILMAZ 
Dışişleri Bakanı V 

A KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 
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Yönetmelikler 
Karar Sayısı : 86/10917 

19/4/1983 Tarihli ve 83/6525 sayılı Kararnameye ektir. 
Ekli "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetme-

lik'in Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 
12/8/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
T ÖZAL Cumhurbaşkanı 
Başbakan 

İ K ERDEM 
Devlet Bak -Başbakan Yrd 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z YAVUZTÜRK 
Millî Savunma Bakanı 

K OKSAY 
Devlet Bakanı 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı V 

Y AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

A M YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

V HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

M EMİROĞLU 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H C ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İ S G I R A Y 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H H DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S N TÜREL 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

M V DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

M N ELDEM 
Adalet Bakanı 

A K ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

A KARAEVLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V 

M M TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

Madde 1 — Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yö-
netmelik'in 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar 
Madde 7 — "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 36 ncı maddesinde yer-

alan ve atanmaları merkezden yapılan Emniyet, Mülki İdari Amirliği, Eğitim-Öğretim, Sağ
lık ve Yardımcı Sağlık, Avukatlık ve Din Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar mensup ol
dukları kuruluşun mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile, yer değiştirme suretiyle 
atanmaya tabidir. 

Yukarıda sayılan sınıflardan Eğitim-Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık, avukatlık ve 
Din Hizmetleri Sınıflarına dahil memurlardan hangilerinin yer değiştirme suretiyle atanmaya 
tabi olmayacağı hizmetin gereklerine ve özelliklerine göre kurumların teklifi üzerine Başba
kanlıkça belirlenir." 

Madde 2 — Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yö
netmelik'in 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri 
Madde 15 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen memurlar, 
a) Nüfusa kayıtlı oldukları il veya ilçeye, 
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte memurun enaz 15 yıl müddetle devamlı olarak 

ikamet ettiği il veya ilçeye, 
atanamazlar. 
Ancak, son genel nüfus sayımına göre il nüfusu (il merkez belediye nüfusu) 200.000'i 

aşan yerlerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz." 
Madde 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 2 
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Devlet Bakanlığından : 

Basın Kartları Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsamı 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı basın, yayın organları ile devlet 

enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek Basın Kartlarına ait esas ve usulleri belirlemektir. 

Yetki 
Madde 2 — Basın Kartları, 231 sayılı KHK'nin 2 inci maddesi uyarınca hazırlanmış 

olan bu Yönetmelik hükümlerine göre, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tara
fından verilir. 

Basın Kartlarının Çeşitleri 
Madde 3 — Basın Kartları; 
a) Sarı Basın Kartı, 
b) Mavi Basın Kartı, 
Olarak iki çeşittir. 

Sarı Basın Kartı 
Madde 4 — 
a) Sahibi veya mensubu bulundukları yayın organlarının ve kendilerinin nitelikleri, 

bu Yönetmelikte belirlenen Türk yayın organları mensuplarına, 
b) Yabancı yayın organları için Türkiye'de görev yapan ve nitelikleri bu Yönetmelik

te belirtilen Türk vatandaşı gazetecilere, 
c) Yönetmeliğin 24, 25 ve 26 ncı maddelerinde yer alan kuruluşların, bu maddelerde 

sayılan görev ünvanlarını kadrolu olarak taşıyan ve fiilen bu görevi ifa eden mensuplarına 
"f i i l i göreve bağlı olarak", 

d) Yayın organları veya basın kuruluşlarıyla hizmet bağı bulunanlardan 40 ncı ve mü
teakip maddeler uyarınca tespit edilenlere "sürekli olarak", 

e) Yabancı yayın organında çalışan ve Türkiye'ye görevle geçici olarak gelen Türk uy
ruklu gazetecilere "geçici olarak" 

Sarı Basın Kartı verilir. 

Mavi Basın Kartı 
Madde 5 — Yabancı yayın organlarını Türkiye'de temsil eden veya Türkiye'de ikamet

gah sahibi olmamakla beraber, görev alanı Türkiye'yi de içine alan veya geçici olarak gelen 
yabancı uyruklu gazetecilere, Türkiye'de yabancı dilde yayın yapan basın yayın organlarının 
Türk vatandaşı olmayan mensuplarına ve Türkçe veya yabancı dilde yayın yapan basın yayın 
organlarının K K T C uyruklu mensuplarına Mavi Basın Kartı verilir. 

Genel Nitelikler 
Madde 6 — San Basın Kartı alabilmek için, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde be

lirtilen özel nitelikler saklı kalmak kaydıyla : 
a) En az lise veya dengi okuldan mezun olmak, 
b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
c) Ağır hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere, 5 yıldan fazla hapis cezalarından veya 

affa uğramış olsalar dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan biriyle veya yayın teh
didiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, 
yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii, resmi mercileri iğfal, zimmet, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 
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ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından ve
ya resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, kasıtlı vergi 
kaçırma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

d) Müracaat tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak, 
Şarttır. 

Madde 7 — Basın Kartları kişiye özel olup, başkaları tarafından kullanılamaz. 

Basın Kartlarının Sağladığı Kolaylıklar 

Madde 8 — Basın Kartları Sahipleri 
A) Devlet ve belediyelerin veya bunlara bağlı kurumların, şehir içinde veya dışında 

işlettikleri belli tarifeli taşıt araçlarında, bu konuda yerleşmiş usul ve adetlere göre indirimli 
veya parasız olarak sağlayacakları ulaşım kolaylıklarından yararlanırlar, 

B) Resmi makamlarca yönetilip girilmesi ücrete bağlı bulunan müze, galeri, sergi, stad
yum ve hipodromlarla, benzer yerlere parasız olarak girebilirler, 

C) Kanuni veya idari sebeplerle gizli yürütülen bir işlem yapılmayan her türlü olay 
ve toplantı yerine serbestçe girebilirler, 

D) Özel nitelikte olmayan her türlü törenlere kabul olunur ve görevlerini en kolay ya
pabilecekleri yerleri alırlar. Davetiye gönderilmiş olması, gireceklerin sayısının kısıtlandığı 
gösterir, 

E) Kartlarını göstererek, yerleşmiş usul ve adetlere göre, PTT merkezlerinden, gazete
lere, ajanslara ve mensup oldukları kurumlara indirimli tarife ve öncelikle telgraf çekmek, 
telefon etmek, teleks ve benzeri gereçlerden faydalanmak haklarından yararlanırlar, 

F) Kart taşıyanlara, istedikleri zaman, yerleşik usul ve adetlere göre, kendi adlarına 
olmak şartıyla indirimli tarife ile telefon verilir ve konuşma ücretlerinde indirimli tarife uygulanır, 

G) Sarı Basın Kartı taşıyanlar bunları "Kimlik Belgesi" olarak kullanabilirler, 

H) Basın Kartı taşıyanların görevleri sırasında, bu maddede belirtilen kolaylıkların sağ
lanmasında, güvenlik kuvvetleri görevlileri ile kamu kuruluşları ilgilileri, kendilerine yardımcı 
olurlar, 

I) Basın Kartı taşıyanların ve basın organlarının çalışmalarını kolaylaştırmak, süratle 
haberleşmelerini ve ulaşımlarını sağlamak amacıyla, Basın Kartı sahibi kişilere, görevleri sıra
sında kullanılmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğünce "Basın Trafik Kartı" verilir. 

Bu kartı taşıyan araçlara, Karayolları Trafik Kanununun temel kurallarına uymak ve 
trafiğin emniyetle seyrini bozmamak kaydıyla, Devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası 
müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, ge
zi veya incelemelerinde ve benzeri diğer görev hallerinde, trafik görevlilerinin bulunduğu yer
lerde ve onların vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda, gerektiğinde park etme, durma, 
duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklar sağlanır. 

Basın Trafik Kartlarının verilmesi, kullanılması, sağlıyacağı kolaylıklar ve gerektiğinde 
geri alınmasına ait esaslar ve usuller Emniyet Genel Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğünce birlikte tesbit edilerek duyurulur. 

Geçerli basın kartı taşımadıkları halde "Basın Trafik Kartı" kullananların tesbiti ha
linde, bu kartlar iptal edilir ve bu kartı kullananlara 5 yıl süre ile Basın Kartı, kullandıranlara 
da 5 yıl süreyle Basın Trafik Kartı verilmez. 

Yukardaki esaslar uyarınca sağlanan kolaylıklardan yararlanmak üzere araçlarında, Em
niyet Genel Müdürlüğünce verilecek "Basın Trafik Kartı" dışında, "Basın" ibaresi bulunan 
plaka, tabela veya kart taşıyanlara ait varsa Basın Kartları iptal edilir ve bu kişilere hakettik-
leri tarihten başlayarak 5 yıl süre ile basın kartı verilmez. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 4 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Sarı Basın Kartı 

I — Sahiplerine ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilebilecek süreli yayın organları
nın nitelikleri ve kontenjanları : 

Ortak Hüküm 
Madde 9 — Sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilebilecek yayın organlarının 

nitelikleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir : 
Yönetmelikle belirtilen sayfa yüzölçümlerinden; 1.80 metrekare : 68 x 100 cm.lik bir bu

çuk veya 57 x 82 cm.lik iki yaprak kâğıt; 1.35 metrekare : 68x 100 cm.lik bir veya 57 X 82 cm.lik 
bir buçuk yaprak kâğıt; 0.90 metrekare : 57 x 82 cm.lik bir yaprak kâğıt; 0.68 metrekare : 
68 x 100 cm.lik yarım yaprak kâğıt ; 0.45 metrekare : 57 x 82 cm.lik yarım yaprak kâğıt ola
rak hesaplanır. 

Yönetmelik uyarınca aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, evvelce en az 5 yıl Basın 
Kartı taşımış olup, Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleriyle düzenlenen yayın or
ganlarında, ilgili maddelerde sayılan sıfatlarla göreve başlayanlara kontenjan dışında San Ba
sın Kartı verilebilir. 

Günlük Siyasi Gazeteler 
Madde 10 — 
A) Ofset-rotatif veya rotatif gibi sistemlerle basılan ve sayfalarının yüzölçümü topla

mı 1.35 metrekareden az olmayan : 
a) Günlük siyasi gazetelerin sahibi ile genel yayın müdürü veya genel yönetmen, genel 

müdür veya müessese müdürü veya idare müdürlerinden 1'i, sorumlu yazı işleri müdürü, sek
reter (sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), istihbarat şefi veya haber müdürü, başyazar, ya
zar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, musahhih olarak çalışanlara, aylık tirajı 
300 bin'i geçen gazetelerde bölge veya il temsilcisi sıfatıyla çalışanlar ile bunlardan, yüzölçümü 
en az 1,80 metrekare olanların yurtdışı bürolarında çalışan aynı ünvanlı, Türk uyruklu 
mensuplarına, 

b) Günlük siyasi akşam gazetelerinin sahibi ile genel yayın müdürüne, gazetenin ya
yınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca sekreter (sorumlu yazı işleri 
müdür yardımcısı), istihbarat şefi veya haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muha
biri, musahhih, karikatürist sıfatıyla çalışanlardan 15 kişiye, 

c) Yurtdışında yayınlanan ve yüzölçümü toplamı 1.80 metrekareden az olmayan gün
lük siyasi gazeteler ile yüzölçümü toplamı 2.70 metrekareden az olmayan haftalık gazete veya 
dergilerin, daha önce en az 5 yıl Basın Kartı taşımış olmaları şartıyla, Türk uyruklu sahip ve 
sorumlu yazı işleri müdürüne, 

B) Düz makinada basılan günlük siyasi gazetelerden, sayfalarının yüzölçümü toplamı; 
a) 1.35 metrekareden az olmayanların sahibine, genel yayın müdürüne, gazetenin ya

yınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca sekreter (sorumlu yazı işleri 
müdür yardımcısı), istihbarat şefi veya haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muha
biri, ressam, musahhih sıfatıyla çalışanlardan 10 kişiye, 

b) 0.90 metrekareden az olmayanların sahibine, gazetenin yayınlandığı yerde oturan 
sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve ayrıca başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, 
musahhih sıfatıyla çalışanlardan dört kişiye, 

c) 0.68 metrekareden az olmayanların sahibi ile gazetenin yayınlandığı yerde oturan so
rumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve muhabirlerinden ikisine, 

d) 0.45 metrekareden a? olmayanların sahibi ile gazetenin yayınlandığı yerde oturan 
sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve muhabirlerinden birine, 

Sarı Basın Kartı verilebilir. 
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Günlük Ticaret, Meslek ve Spor Gazeteleri 
Madde 11 — Ofset-rotatif veya rotatif gibi sistemlerle basılan; 
A) Mesleki, ticari haber, tercüme ve makalelerle, yazarlarının görüş ve incelemelerini 

yayınlayan, günlük ticaret veya meslek gazetesi niteliğini taşıyan, her sayısındaki sayfaların 
yüzölçümü toplamı 1.35 metrekareden az olmayan günlük gazetelerin; 

a) Sahibi ile gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden 
birine ve ayrıca genel yayın müdürü, sekreter (sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), istihba
rat şefi veya haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri ve musahhih sıfatıyla 
çalışanlardan on kişiye, 

b) Aylık fiili satışı 200 bin sayıyı geçenlerde, sahibi ile genel yayın müdürü veya gaze
tenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve ayrıca, sekreter 
(sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), istihbarat şefi veya haber müdürü, başyazar, yazar, 
muhabir, foto muhabiri ve musahhih sıfatıyla çalışanlardan oniki kişiye, 

B) Özellikle sporla ilgili haber ve makalelerle, pazarlarının görüş ve incelemelerini ya
yınlayan, günlük spor gazetesi niteliğini taşıyan ve her sayısındaki sayfaların yüzölçümü top
lamı 1.35 metrekareden az olmayan günlük spor gazetelerinin sahibi ile gazetenin yayınlandı
ğı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve ayrıca sekreter (sorumlu yazı işleri 
müdür yardımcısı), istihbarat şefi, yazar, muhabir, foto muhabiri ve karikatürist sıfatıyla ça
lışanlardan on kişiye, 

Sarı Basın Kartı verilebilir. 
Bu madde hükmü gereğince Sarı Basın Kartı verilebilmesi için, gazetelerin fikir işçisi 

kadrolarında çalışanların en az yarısının kıdemli gazeteci (5 yıl Basın Kartı taşımış) olması 
şarttır. Bu şartın belgelendirilmesinde, sigorta prim tahakkuk cetvelleri ile birlikte Basın Ya
yın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kayıtları esas alınır. 

Ancak, kıdemli gazetecilerden işsiz bulunmadığının belgelendirilmesi halinde, bu hü
küm uygulanmaz. 

Haftada Bir veya Daha Az Ara İle Çıkan Siyasi Gazete ve Dergiler 
Madde 12 — Haftada bir veya daha az ara ile çıkan siyasi gazete ve dergilerden, say

falarının yüzölçümü toplamı; 
a) 1,35 metrekareden az olmayanların sahibine ve yayınlandığı yerde oturan sorumlu 

yazı işleri müdürlerinden birine, ayrıca, genel yayın müdürü, başyazar, yazar, istihbarat şefi, 
muhabir, foto muhabiri, karikatürist sıfatıyla çalışanlardan beş kişiye, (Bu kontenjan, aynı 
sıfatlarla çalışmak kaydıyla, aylık fiili satışı 30 bini geçenlerde 10 kişiye, 60 bini geçenlerde 
20 kişiye kadar arttırılabilir.) 

b) 0,90 metrekareden az olmayanların sahibi ve yayınlandığı yerde oturan sorumlu 
yazı işleri müdürlerinden biri ile, yazar ve muhabir sıfatı ile çalışanlardan 3 kişiye, 

c) 0,68 metrekareden az olmayanların sahibi ile yayınlandığı yerde oturan sorumlu 
yazı işleri müdürü ve muhabirlerinden birine, 

Sarı Basın Kartı verilir. 

Günlük, Haftada Bir veya Daha Az Ara İle Çıkan ve Siyasi Olmayan Gazete ve Dergiler 
Madde 13 — Günlük, haftada bir veya daha az ara ile çıkan, her sayısındaki sayfala

rın yüzölçümü toplamı 1.35 metrekareden az olmayan ve ofset-rotatif, rotatif gibi sistemlerle 
basılan gazete ve dergilerden ; 

A) Haftalık veya daha az ara ile çıkan spor gazete ve dergilerinin sahibi ve yayınlandığı 
yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile foto muhabirlerinden ikisine, muhabir 
veya yazarlarından birine, 

B) Günlük ve haftalık magazinlerin, çocuk, kadın, radyo-televizyon, sanat dergileri
nin, muhtevalarının en az yarısı yazı olmak şartıyla, sahibi ile yayınlandığı yerde oturan so
rumlu yazı işleri müdürlerinden biri ve ayrıca sekreter (yazı işleri müdür yardımcısı), yazar, 
muhabir, foto muhabiri, karikatürist sıfatıyla çalışanlardan üç kişiye, 
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Aylık fiili satışı 250 bin sayıyı geçen magazinlerde, sahibi ve yayınlandığı yerde oturan 
sorumlu yazı işleri müdürü ile ayrıca müessese müdürü, il temsilcisi, yazar, muhabir, foto mu
habiri, karikatürist sıfatıyla çalışanlardan 20 kişiye, 

C) Mizah dergilerinin sahibine, yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdür
lerinden biri ile ayrıca yazar, karikatürist ve musahhih olarak çalışanlardan beş kişiye, 

Sarı Basın Kartı verilebilir. 

Onbeş Günlük ve Aylık Dergiler 
Madde 14 — Onbeş günde veya ayda bir defa yayınlanan ve her sayısındaki sayfaların 

yüzölçümü toplamı 1.80 metrekareden az olmayan dergilerin, fikir, sanat, kültür ve eğitim 
niteliği taşımaları şartıyla, sahibi ile yayınlandığı yerde oturan ve geçimini yalnızca bu yayın 
organlarından sağlayan sorumlu yazı işleri müdürüne, 

Bu dergilerden, son üç aylık fiili satış ortalaması 30 binin üzerinde bulunanlarda, ayrı
ca yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist ve musahhih olarak çalışanlardan 5 kişiye daha, 

Sarı Basın Kartı verilebilir. 

Türk Haber Ajansları 
Madde 15 — Türk Haber Ajanslarından : 
A) Ofset-rotatif ve rotatif gibi sistemlerle basılan ve en az 10 adet günlük siyasi gazete 

(TRT dahil) ile günün rayicine göre paralı haber verme anlaşması bulunduğunu ve günde en 
az 10 bin kelimelik haber bülteni yayınladığını, 

veya 
B) Ödenmiş sermayesinin 1 milyon liradan az olmadığını ve maaşlı kadrosunda daha 

önce Sarı Basın Kartı taşımış en az 10 gazetecinin bulunduğunu belgelendirmeleri şartıyla, 
Sahibi, asli kadrolarında aylıkla çalışan genel müdür, genel müdür yardımcısı, başya

zar, yazar, müessese müdürü veya idare müdürü, haberlerle ilgili bölge veya şube müdürü, mü
dür yardımcısı, sorumlu müdür, sekreter (sorumlu müdür yardımcısı), istihbarat şefi, muha
bir, foto muhabiri, musahhih, haber kameramanı, yazar sıfatıyla çalışanlara, 

veya 
C) Paralı haber veya TV haber filmi verme anlaşması yaptığı yayın organlarının gün

lük tiraj toplamı 250 binden az olmayan ya da TRT ile haber anlaşması yapan ve aylıklı kad
rosunda daha önce San Basın Kartı taşımış en az beş gazeteci bulunduğunu belgelendiren ajans
ların, sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca sekreter (sorumlu yazı işleri 
müdür yardımcısı), yazar, muhabir, foto muhabiri, musahhih, haber kameramanı sıfatıyla 
çalışanlardan toplam 10 kişiye, 

D) Ticari ve ekonomik haber ajanslarından, aylıklı kadrosunda daha önce Sarı Basın 
Kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını, günlük en az beşbin kelime haber bülteni yayınla
dığını ve bültenlerine, günün rayicine göre, en az 1500 paralı abone anlaşması yaptığını belge
lendirenlerin, sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü ile ayrıca, yazar, muhabir sıfatıyla çalışan
lardan beş kişiye, 

Sarı Basın Kartı verilebilir. 
Yabancı Yayın Organlarının Türk Uyruklu Mensupları 
Madde 16 — Yabancı yayın organlarını Türkiye'de temsil eden veya yabancı uyruklu 

temsilciye yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gazetecilere, yerli yayın organları mensupla
rına uygulanan hükümler çerçevesinde, Sarı Basın Kartı verilir. 

Yabancı yayın organlarında sözleşmeli olarak çalışan ve görevle belirli ve geçici bir süre 
için Türkiye'ye gelen Türk uyruklu gazetecilere, daha önce Sarı Basın Kartı taşımış olmaları 
şartıyla, görev süreleri için geçerli olmak üzere "Geçici Sarı Basın Kartı" verilebilir. 

Diğer Nitelikler 
Madde 17 — Nitelikleri ve kontenjanları yukarıda belirtilen yazılı basın organlarının 

ayrıca aşağıdaki maddelerde sayılan şartları yerine getirmeleri gerekir. 
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Düzenli Yayınlanmak 
Madde 18 — Kanuni sebepler ve belgelendirilen tabiî afetler dışında her ne sebeple olursa 

olsun, bir yıl içinde günlük gazetelerin 15, haftalık ve daha sık ara ile çıkanların 6, onbeş gün
lüklerin 3, aylıkların 1, haber ajanslarının 15 sayıdan fazla yayınlarına ara vermemeleri, yayın 
tarihlerinde düzensizlik göstermemeleri şarttır. Dergilerde de aynı şartlar aranır. 

Kanuni ve balgelendirilmiş tabii afetler sebebiyle de olsa, süreli yayınların 1 yıldan faz
la yayınlarına ara vermeleri halinde, sahip ve mensuplarının Sarı Basın Kartları hükümsüzdür 
ve iptal edilir. 

Yayına Ara Vermemiş Olmak 
Madde 19 — Gazeteler, Basın Kanunu hükümlerine göre vermiş oldukları beyanname

lerde belirtilmiş ise, haftada bir gün yayınlanmıyabilirler. 
Ancak; 
A) Birden fazla sayısı birlikte yayınlanan süreli yayınlar ile, 
B) Sayfaların yüzölçümü toplamı 1.35 metrekareden az olan günlük gazetelerde, bir 

sayısında üçte birden, haftalık, 15 günlük ve aylıklarda üçte birden fazla oranda, sayfa düze
ni, yazılar, başlıklar ve puntolar bakımından birbirinin aynı olan veya reklâm-röportajlara, 
ilanlara, klişe ve hazır tefrikalara yer veren veya normalin üstünde yan boşlukları bulunan 
veya okunmayacak şekilde basılan süreli yayınlar, yayınlarına ara vermiş sayılır. Bu ara ver
me, günlük yayınlar için bir yılda 10, haftalık ve daha az süre ile çıkanlar için 4, onbeş gün
lükler için 2, aylıklar için 1 sayı itibariyle hesaplanır. 

Bu maddenin (B) bendinde söz konusu edilen oranlarda, o süreli yayının normal asgari 
yüzölçümü esas alınır. 

Süreli Yayınların Gönderilme Mecburiyeti 
Madde 20 — Sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilebilmesi için, süreli yayınla

rın her sayısından ikişer tanesinin Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderil
mesi şarttır. 

Gazete, dergi ve ajansların yayınlarına ara verip vermedikleri, yayın tarihinde düzen
sizlik gösterip göstermedikleri, gönderilen bu sayılara dayanılarak Basın Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğü'nce tutalacak kayıtlardan tesbit edilir. Düzenli gönderilmeyen süreli 
yayınların sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilmez. 

Günlük gazeteler 15, haftalık veya daha az ara ile çıkanlar 6, onbeş günlükler 3, aylık
lar 1, haber ajansları 15'den fazla sayılarını göndermedikleri takdirde, bunların sahip ve men
suplarına verilmiş olan Sarı Basın Kartları iptal edilir. Bu süreli yayınların mensupları, eksik
leri kendileri gönderirlerse, bunların kartları iptal edilmez. Ancak, mensuplarını gazete gön
dermek durumunda bırakan gazete sahiplerinin kartları, tekrar hak kazansalar dahi, Uç ay 
geçmedikçe yemlenmez. 

Bu sebeple kartları iptal edilenlere 39 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine göre ye
niden Sarı Basın Kartı verilebilir. 

Mensuplarına sarı basın kartı verilmeyecek süreli yayınlar 
Madde 21 — Aşağıda yazılı şekillerde basılan ve yayınlanan süreli yayınların sahip ve 

mensuplarına San Basın Kartı yerilmez : 
A) Çıktığı yerdeki matbaalarda basılmayan günlük, haftada bir veya daha az ara ile 

çıkan gazete ve dergiler (birkaç yerde baskı yapanlar hariç), 
B) Prova tezgahı veya teksir makinasıyla basılan süreli yayınlar (Ajans bültenleri hariç), 
C) Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre, düzenli yayınlanmayan veya 19 uncu mad

desine göre yayınına ara vermiş sayılan süreli yayınlar, 
D) Yazılarının üçte birinden fazlası sayfa düzeni, başlık, metin ve punto bakımından 

aynı olan ve ayrı ayrı adlar altında yayınlanan süreli yayınlar, 
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E) Genel ve Katma Bütçeli Dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve iktisadi 
devlet teşekkülleri tarafından çıkarılan süreli yayınlar. Ancak bu süreli yayınlarda Sarı Basın 
Kartı taşıyan gazeteci çalıştırılması halinde, bunların, bu Yönetmelik hükümleri gereğince başka 
bir süreli yayından Sarı Basın Kartı alma hakları saklıdır. 

F) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.45 metrekareden az olan günlük ve sayfalarının 
yüzölçümü toplamı 0.68 metrekareden az olan haftalık veya daha az ara ile çıkan süreli yayın
lar ile 1.80 metrekareden daha az onbeş günlük veya aylık süreli yayınlar, 

G) Yüzölçümü bu Yönetmelik hükümlerine uymakla beraber, içinde en az üçte bir 
oranında haber ve ülke konularıyla ilgili yazı bulunmayan günlük ve haftalık gazeteler (üçte 
bir oranı, Süreli yayının normal yüzölçümü dikkate alınarak hesaplanır), 

H) İçindekiler, haber, fikir, sanat, kültür ve eğitim açısından yeterli bir yayın organı 
niteliği taşımayan süreli yayınlar, 

I) Türkiye'de bulunan yabancı temsilciliklerin çıkardıkları süreli yayınlar. 
II - Yayın Organlarının Sahip ve Mensuplarının Nitelikleri : 
Madde 22 — Bu Yönetmelikte belirtilen süreli yayınların sahibi ve sorumlu yazı işleri 

müdürleri ile mensupları, yürürlükteki Basın Kanunu ile ek ve değişikliklerinde nitelikleri be
lirtilen kimselerdir. 

Gazetecilik mesleğinde, daimi kadrodaki aylık ücretle çalışmada San Basın Kartı veri
lecek gazetecinin; 

A) Yayın organının daimi kadrosunda, aylık ücretle, fiilen ve devamlı şekilde çalış
ması, bu ücretin 5953 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri, 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri 
ve varsa toplu sözleşme hükümleri gereğince tesbit edilmiş asgari ücretin altında olmaması, 

B) Anonim şirketler dışında, yayın organı sahipliğine ortak olmaması, 
C) Resmi, özel ve ticari kuruluşta ücretli veya ücretsiz görev almaması veya anonim 

şirketlerle kooperatiflerde ortaklık hariç, herhangi bir kuruluşun sahibi veya ortağı olmaması, 
D) Gazete, dergi veya matbaada, esas gazetecilik görevinden ayrı olarak ücret karşılı

ğı olsun veya olmasın, gazetecilik dışında iş görmemesi, 
E) Borsalar, odalar, bankalar ve benzeri kuruluşlar tarafından çıkartılan süreli ya

yınların sahip ve mensuplarının, bu kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz ayrıca görevli olmaması, 
Şarttır. 

İstisna 
Madde 23 — 
A) Her sayısındaki sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.90 metrekareden az olmayan gün

lük gazete sahipleri hakkında 22 nci madde hükümleri uygulanmaz. 
B) Ankara, İstanbul ve İzmir illeri belediye sınırlan dışında yayınlanan ve her sayısın

daki sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.45 metrekareden az olmayan günlük siyasi gazete sa
hipleri için, gazetesini bastığı kendi matbaasında matbaacılık yapmak, basın dışında iş sayılmaz. 

C) Kanun ve toplu iş sözleşmesi gereği, çalıştığı iş yeri ile kadro veya iş sözleşmesi 
devam etmek şartıyla çalıştığı iş yerinin yönetimine katılan gazeteci basın dışında iş yapmış 
sayılmaz. 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi veya i l yahut Belediye Meclisi üyesi olmak, ga
zetecilik mesleği temsilcisi sıfatıyla kooperatiflerde, maaşlı memur bulunmamak şartı ile, Basın-
İlan Kurumu ve Basın Şeref Divanında görevli olmak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumun
da gazetecilikle ilgili bir işte çalışmak, gazetecilik mesleği ile ilgili okullarda gazetecilik mesle
ğiyle ilgili ders vermek, beş yıl devamlı Sarı Basın Kartı taşımış olmak şartıyla genel, katma ve özel 
bütçeli dairelerde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde, sermayesinin yarısından fazlası bu daire 
ve teşekküllere ait resmi ve özel kuruluş ve şirketlerle, kanunla kurulmuş teşekküllerde ve öden-

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 

RESMÎ GAZETE 



Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 

miş sermayesi en az 100 milyon lira olan kuruluşlarda basın ve halkla ilişkiler müşavirliği gö
revinde bulunmak, basın dışında bir iş sayılmaz. 

III - Sarı Basın Kartı Verilecek Diğer Görevler 
Devlet Enformasyon Hizmetleri 
Madde 24 — Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görevlerde çalışanlardan : 
A) Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimde çalışan, daha 

önce en az beş yıl Basın Kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla, en çok dört kişiye, 
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile bu birimde çalı

şan, daha önce en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla, bir kişiye. 
C) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Başkanına ve bu birimde basınla doğrudan 

doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışanlardan en çok beş kişiye, 
D) Genelkurmay Başkanlığının Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü ile Genelkur

may Başkanlığınca ad ve Unvanları bildirilecek aynı işlerde görevli en çok üç kişiye, 
E) Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda bu birimin başkanına ve bu 

birimde çalışan ve daha önce en az beş yıl Basın Kartı taşımış olan bir kişiye, 
F) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde ; 
a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürlüğün merkez, taşra ve 

yurtdışı teşkilatında Devlet enformasyon hizmetleri alanında devamlı kadroda görev yapanla
rın üçte birine, 

b) Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergilerin yazı işleri mensuplarına, Genel Mü
dürlükçe Basın Kartı verilebilir. 

Bu madde gereğince Başın Kartı almış olup da görev yeri değişenlerin veya görevlerin
den ayrılanların kartları, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar ip
tal edilir. 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu 
Ajansı 

Madde 25 — A) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu; 
a) Başkan ve Üyelerine, 
b) Genel Sekreterine, 
c) Araştırma Dairesi Başkanı ve Uzmanlarına, 
d) Yayın Değerlendirme Dairesi Başkanı ve Uzmanlarına, 
e) Yüksek Kurul Sekreteryasının Müdürüne, 

B) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu; 
a) Yönetim Kurulu Üyelerine, 
b) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, 
c) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına, 
d) Yayın Denetleme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve üyelerine, 
e) Program-haber kadrolarında görev yapan Daire Başkanı ve Yardımcılarına, 
f) Bölge Müdürlerine, 
g) Dış İlişkiler Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile Basınla İlişkiler ve Protokol Müdü

rüne ve Yardımcısına, 
h) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde yer alan 

tanımlara göre haber-program üretim ve yayınını kapsayan (her türlü idari işler, reklam, mü
zik, tiyatro, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) devamlı kadrolarında görev yapan; mü
dür, müdür yardımcısı, şube müdürü, şube müdür yardımcısına, denetcilere, program ve pro
düksiyon müdürleri ile yardımcılarına, program ve prodüksiyon şeflerine, sözleşmeliler da
hil; şef redaktör, redaktör, muhabir, stajyer muhabir ve haber mütercimlerine, televizyon ve 
radyo haber-program spikerlerine, yönetmen, şef prodüktör,prodüktör ve yardımcı prodük
tör ile yayın koordinatörleri ve yayın şeflerine, yabancı dil masası şef ve yardımcılarına, baş 
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ve şef kameraman,kameraman ve kamera asistanlarına, fotofilm müdürü, şube müdürü ve 
yardımcılarına, baş ve şef fotoğrafçılar ve fotoğrafçılara. 

C) Anadolu Ajansında : 
a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 
b) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, 
c) Yurt içinde ve dışında haber ve yayınla ilgili müdürler, müdür yardımcıları, şefler, 

muhabirler, çevirmen muhabirler, spor ve foto muhabirleri ile düzeltmen olarak çalışanlara, 
Sarı Basın Kartı verilebilir. 
Basın Mesleğini Temsil Edenler 
Madde 26 — 
A) Kamu yararına çalıştığı bu Yönetmeliğin yayınından önce Bakanlar Kurulunca kabul edi

len Basın Kuruluşlarının Başkanlarına, Başkan Yardımcılarına, Genel Sekreterine, İdari Müdürüne, 
B) Yayın organlarında çalışanların kurdukları sendikalardan, en çok Sarı Basın Kartı 

taşıyan üyeye sahip gazeteciler sendikasının genel yönetim kurulunun, yöneticileri arasından 
teklif edeceği en çok 6 kişiye, 

C) 10 uncu maddenin " A " bendinin " a " fıkrasında nitelikleri belirtilen günlük siyasi 
gazetelerden en yüksek tirajla birlikte, bünyesinde en çok Sarı Basın Kartı taşıyan gezeteciyi 
çalıştıran en az 15 gazeteyi temsil eden gazete sahipleri sendikasından, bu sendika yönetim 
kurulunca teklif edilecek üç kişiye, 

D) Basın-İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardım
cıları, Ankara, İstanbul, İzmir Şubeleri Müdürlerine, 

Sarı Basın Kartı Verilir. 
E) Gazetecilik mesleğini ifa etmekteyken Parlamento üyeliğine seçilen gazetecilerden, 

evvelce en az 10 yıl Sarı Basın Kartı taşımış olanların kartları, Parlamento üyelikleri süresince 
devam eder. 

IV - Müracaat, Kart Verileceklerin Tesbiti, Kartların Düzenlenmesi, Değiştirilmesi ve 
İptaline İlişkin İşlemler 

Müracaat 
Madde 27 — 
Yayın organları sahip ve mensupları Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan Sarı Basın Kartı beyannamesini, üç nüsha halinde, eksiksiz ve doğru 
olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırır, tarih koyar ve imza ederler. 

Yayın organları sahipleri veya beyannameleri tasdike yetkili oldukları yazıyla Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne bildirilen sorumlu kişiler, bu beyannameleri imzalar
lar, tarih koyarak mühürle tasdik ederler. 

Beyannameler, gazetecilerin 5953 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerine göre işverenle imzala
dıkları sözleşmenin, iki tarafın da imzalarını taşıyan tarihli ve tasdikli suretleri ve iki fotoğ
rafla birlikte, Ankara'da oturanlar için doğrudan doğruya Basın Yayın ve Enformasyon Ge
nel Müdürlüğü'ne, Genel Müdürlüğün İl Müdürlüğü bulunan yerlerde oturanlar için bu Mü
dürlüklere, diğer yerlerde ise Valiliklere verilir. 

Beyannamelerin, tarih ve sayısı kayıtlı bir sureti müracaat sahibine geri verilir. 
Yayın organını değiştirenler için de sözleşmenin tasdikli suretinin gönderilmesi şarttır. 
İl Müdürlükleri ve bu müdürlüklerin bulunmadığı illerde Valilikler, Basın Kartı Beyan

namesinin arkasına görüşlerini yazdıktan sonra, bir tanesini kendi dosyalarında alıkoyarak, 
aslını ekleri ile birlikte geciktirmeksizin Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne 
gönderirler. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu mensuplarının Sarı Basın Kartı Beyannameleri, ge
rekli belgelerle birlikte, Genel Müdür veya yetkili yardımcısı tarafından imzalanmış ve tarih 
konulup mühürle tasdik edilmiş olarak Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 
gönderilir. 

5953 sayılı Kanunun 212 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu maddesinin, sözleşmelerle 
ilgili beyannamelerin mülkiye amirleri tarafından Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğü'ne hemen gönderilmesi mecburiyetine dair hükmü saklıdır. 
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Bekleme Süresi 
Madde 28 — İlk defa Sarı Basın Kartı alabilmek için : 
A) Habercilik ve gazetecilikle ilgili olduğu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü-

dürlüğü'nce kabul olunup, öğrenim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığınca tasdik edilen fakülte veya yüksek okul mezunlarının 18 ay, 

B) Diğer fakülte ve yüksek okullar mezunlarının 24 ay, 
C) Lise ve dengi okul mezunlarının 30 ay Süre ile yayın organında veya mensubuna 

Sarı Basın Kartı verilebilecek kuruluşta çalışmış olmaları şarttır. 
Bu süre, istek sahibine ait Sarı Basın Kartı Beyannamesinin Basın Yayın ve Enformas

yon Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğün İl Müdürlüklerine kaydolduğu tarihten iti
baren hesap edilir. İstek sahibi, iş değiştirdikçe, Sarı Basın Kartı Beyannamesiyle aynı şekilde 
müracaat etmekle mükelleftir. 

Bekleme süresine esas hizmet süresinin belgelendirilmesinde, San Basın Kartı Beyanna
mesinden başka herhangi bir belgeye itibar edilmez ve askerlik görevi, gazetecilikteki hizmet 
süresinden sayılmaz. 

İstisna 
Madde 29 — Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sözü geçenlerle, 25 inci maddesi

nin (A) fıkrası, (B) fıkrasının (a), (b), (c) bendleri ve (C) fıkrasının (a) ve (b) bendleri ile 26 
ncı maddesinde sözü geçenler için 28 inci maddedeki bekleme süreleri aranmaz. 

Süreli Yayın Sahipleri İçin Bekleme Süresi 
Madde 30 — Süreli yayın sahipleri için bekleme süresi 18. ve 19. maddeler gereğince 

süreli yayınların aralıksız yayınlanması şartıyla; 
A) Günlük ve haftalık gazete ve dergilerin sahipleriyle, günlük haber ajanslarının sa

hipleri için 1 yıl, 
B) Diğer yayın organları sahipleri için 18 aydır. 
Süreli yayın sahipliğinin değişmesi halinde 10 uncu maddenin " A " fıkrasının " a " ben

dinde nitelikleri belirtilen gazetelerin yeni sahipleri ile 15 inci maddede nitelikleri belirtilen Türk 
Haber Ajanslarının yeni sahipleri için bekleme süresi aranmaz. Öteki süreli yayınların yeni 
sahipleri için, bu maddenin ilgili diğer hükümleri uygulanır. 

Bu sürenin hesaplanmasında Sarı Basın Kartı Beyannamesinin Basın Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğünde veya Genel Müdürlük İl Müdürlüklerinde kaydedildiği tarih esas 
alınır. 

Ancak, ilk beyannamenin Valiliğe verilmesi halinde ve Valilikçe Basın Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğüne, gönderilmesinin geciktiği veya beyannamenin postada kaybol
duğu tesbit edildiği takdirde, beyanname sahibindeki tarih, sayı yazılı ve tasdikli beyanname 
sureti, sürenin başlangıcında esas alınır. 

Bekleme Süresi İçinde Müracaat 
Madde 31 — Müracaat sahibi, bekleme süresinin bitiminden en az üç ay, en çok altı 

ay önce, bekleme süresi içindeki çalışmalarını gösterecek belgeleri de ekleyeceği San Basın Kartı 
Beyannamesini, bu süreye ait hizmet sözleşmesinin iki tarafın da imzasını taşıyan tarihli ve 
tasdikli örneği ile birlikte Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderir. 

Yapılacak İnceleme 
Madde 32 — İlk defa Sarı Basın Kartı talebinde bulunmak üzere, 27 nci maddeye göre 

düzenlenerek Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilen beyannamelere göre 
hazırlanan listeler, 44 üncü maddede sözü geçen Basın Kartı Komisyonuna katılan Basın ku
ruluşlarına iadeli taahhütlü olarak gönderilerek, isteklilerin durumu hakkında bilgi ve görüş
leri istenir. 

Bu kuruluşlar en geç bir ay içinde, Basın Kartı Komisyonundaki görüşmelere esas ol
mak üzere, isteklinin Basın Kartı taşımasını engelleyecek bir durumu olup olmadığı konusun
daki bilgi ve görüşlerini, Genel Müdürlüğe bildirirler. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 

10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 



10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

Madde 33 — 31 inci madde hükümlerine göre düzenlenerek Basın Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğü'ne gönderilen beyannameler incelenir. Ayrıca, müracaat sahibinin du
rumu ve fiilen gazetecilik yapıp yapmadığı hakkında, gerektiğinde; 

a) Valiliklerden, 
b) Genel Müdürlük İl Müdürlüklerinden, 
c) Vergi Dairelerinden ve Sosyal Sigortalar Kurumundan, 
d) Basın İlân Kurumundan, 
e) İlgili diğer kuruluşlardan, 
Bilgi istenebilir. 
Komisyondan Görüş Talebi 
Madde 34 — Çeşitli yerlerden alınacak cevapları taşıyan belgelerle, 31 inci madde ge

reğince müracaat sahibi tarafından verilen beyanname ve ekleri, Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü'nce birleştirilerek 44 üncü maddede belirtilen Komisyona intikal ettirilir. 
Basın Kartı Komisyonu, ilk defa Sarı Basın Kartı verilmek üzere kendisine intikal ettirilen dosya 
üzerinde yapacağı incelemeyle birlikte, müracaat sahibinin nitelikleri ve mesleki bilgisi bakı
mından Yönetmelik'te öngörülen şartları taşıyıp taşımadığını da gözönünde tutarak yapacağı 
bir değerlendirme sonunda, talebi Basın Kartı Komisyonu'nun Yönetmelik'te belirlenen top
lanma, görüşme ve karar verme usulleri içinde sonuçlandırır. 

Komisyonca alınan kararlar, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün ona
yı ile kesinleşir. 

Basın Kartı Komisyonu'nun en az üçte bir üyesi tarafından hakkında tereddüte düşü
len müracaat sahibi, Komisyon toplantısına davet edilerek bu konuda kendisiyle gerekli gö
rüşmeler yapılarak karara varılır. 

Müracaat sahibi, kendisine kart verilmesini engelleyen durumu ortadan kalkmadıkça, 
yeniden kart talebinde bulunamaz. 

Kart Düzenleme 
Madde 35 — Genel Müdürlükçe yapılan incelemenin sonunda veya konu Komisyona 

intikal ettirilmişse, Komisyonun ilk toplantısında alınacak karar gözönünde tutularak, Genel 
Müdürlükçe kart düzenlenir veya beyanname sahibine, kart düzenlememe gerekçesi, yazı ile 
15 gün içinde bildirilir. 

İşinden Ayrılanlar 
Madde 36 — Sarı Basın Kartı sahibi veya Sarı Basın Kartı almak üzere usulünce mü

racaatta bulunmuş olan yayın organları mensuplarının işlerinden ayrılmaları halinde durumun 
5953 sayılı Kanunun 212 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu maddesinde yazılı mercilerden başka, 
ayrıca yayın organları sahibi (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı men
supları için, bu Genel Müdürlüklerce) ve işinden ayrılan yayın organı mensubu tarafından on-
beş gün içinde, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne taahhütlü mektupla bildi
rilmesi mecburidir. Askerlik görevi sebebiyle ayrılanlar için de bu bildirim şarttır. 

İşinden ayrılan gazetecinin, Sarı Basın Kartını ayrılış tarihinden itibaren, üç ay içinde 
geri vermek zorundadır. 

Ancak meslek dalında iş imkanının bulunmaması halinde, durumlarını 26 ncı madde
nin " A , B ve C " fıkralarında belirtilen gazeteci meslek kuruluşlarından en az ikisi tarafından 
belgelendirenlerden; 

a) Kıdemi 5 yıla kadar olanlara 3 ay, 
b) Kıdemi 5-10 yıl olanlara 6 ay, 
c) Kıdemi 10 yıldan fazla olanlara 12 ay, 

daha Sarı Basın Kartı taşıma hakkı tanınabilir. Bu hakkın tanınabilmesi için, yukarıda anılan 
basın meslek kuruluşları aracılığı ile usulüne göre beyanname vermek suretiyle müracaat edil
miş olması şarttır. 
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Bu kişilere, ellerindeki eski kartlar alınarak, tanınan "Geçici" süre için geçerli olmak 
üzere Sarı Basın Kartı verilir. Bu gazetecilerin işe girmeleri halinde, derhal usulünce Basın Ya
yın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri mecbur olduğu gibi, tanınan sü
re içinde basın dışında bir iş yapmamaları da şarttır. Aksi halde kartları hükümsüzdür ve bu 
kartlar derhal iptal edilir. 

Askerlik görevi sebebiyle işten ayrılanların, Sarı Basın Kartlarını derhal iade etmeleri 
mecburidir. Sahibi bulunduğu süreli yayını başkasına devreden veya yayınına son verenler için 
Sarı Basın Kartını geri verme süresi, devir veya yayına son verme tarihinden itibaren 1 aydır. 

Görev Değiştiren Gazetecilerle, Süresi Değişen Süreli Yayın Mensupları 
Madde 37 — Mensubu bulundukları yayın organlarını veya aynı yayın organındaki gö

revlerini değiştirenlerin, Sarı Basın Kartları varsa, bunları bir ay içinde geri vererek, yeniden be
yannameyle müracaatta bulunmak suretiyle yeni görevlerinden Sarı Basın Kartı almaları, kartları 
yoksa, bekleme sürelerinin hesaplanması için, durumu, yeni Sarı Basın Kartı Beyanname-

siyle usulüne uygun şekilde 27 nci maddenin " C " bendinde belirtilen yerlere bildirmeleri şarttır. 
Sahibi bulunduğu süreli yayını devrederek başka sıfatla San Basın Kartı isteğinde bu

lunanlar hakkında 28 inci madde hükümleri, sahibi bulunduğu mevkutenin yayın süresini 
değiştirenler hakkında da 30 uncu madde hükümleri uygulanır. Bu uygulamada, süreli yayın 
sahibi sıfatıyla verilmiş olan ilk beyannamenin Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü
ğünde veya İl Müdürlüklerindeki kayıt tarihi esas alınır. 

Kartların İptali 
Madde 38 — Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmadıkları veya bu nitelik

leri kaybettikleri anlaşılan kişilere verilen fiili göreve bağlı Sarı Basın Kartları, Genel Müdür
lükçe iptal edilir ve durum bir genelge ile PTT-THY merkez ve bölge müdürlükleri, Denizcilik 
Bankası, Beden Terbiyesi, Basın İlan Kurumu, 26 ncı maddede belirtilen basın meslek kuru
luşları ve diğer ilgili yerlere duyurulur. 

Kartları İptal Edilecekler Hakkında 
A) Görevinden veya mensubu bulunduğu yayın organından ayrılan ve bir ay içinde, 

başka bir görevden veya yayın organından müracaatla kart istemeyenler için (süreli yayın sa
hipleri hariç), ayrılış tarihinden itibaren üç ayın sonunda, 

B) Sahibi bulunduğu süreli yayını başkasına devreden süreli yayın sahibi için, devir tarihinden 
itibaren bir ayın sonunda, süreli yayının devriyle birlikte 5953 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerine göre 
yeni sahibe devredilmeyen o süreli yayının mensupları için, devir tarihinden itibaren üç ayın sonunda, 

C) Yayınına son veren süreli yayın sahibi için, kapanış tarihinden itibaren bir ayın 
sonunda, diğer mensupları için ise aynı tarihten itibaren üç ayın sonunda, 

D) 19 ncu madde ile 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekillerde yayınları -
na ara veren süreli yayın sahipleri için, son ara veriş tarihinden itibaren bir ayın sonunda, men
supları için ise, aynı tarihten itibaren üç ayın sonunda, 

E) 36 ncı maddede yazılı süreler içinde gerekli bildirimleri yapmayanlar için, bu süre
nin sonunda, 

F) Kendisinin veya mensubu bulunduğu yayın organının durumu bu Yönetmeliğin di
ğer hükümlerine uymayanlardan, süreli yayın sahiplerinin kartları, bu durum öğrenildiği za
man derhal, yayın organı mensuplarının ise, durumun doğuşundan itibaren üç ayın sonunda, 

G) Basın Kartı olup da 22 nci madde hükümlerine aykırı olarak iş sahibi olanlardan, 
bir hafta içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne kartını geri vermeyenler 
için, derhal, 

İptal işlemi uygulanır. 
H) Askerlik sebebiyle işinden ayrılanların basın kartları hükümsüzdür ve derhal iptal 

işlemi uygulanır. 
I) Kaybedilen kartlar, sahibinin müracaatı üzerine derhal iptal edilir ve durumu Yö

netmelik hükümlerine uygun ise yeni kart verilir. 
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 36 ıncı madde ile basında çalışanlara tanınan 

haklar saklıdır. Ancak, geçici süreli kart taşıdığı süre içinde basın dışında iş alıp, bu durumu 
bildirmeyenler hakkında da bu maddenin " G " fıkrası hükmü uygulanır. 
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Kartı İptal Edilenler İçin Bekleme Süresi 

Madde 39 — 
A) Sarı Basın Kartı iptal edilenlere, kart almaya engel halleri ortadan kalksa bile, ip

tal tarihinden itibaren üç ay, 
B) İptalin genelge ile duyurulma tarihinden itibaren 15 gün içinde, kartını Basın Yayın 

ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne geri vermeyenlerle, hükümsüz olan kartları geri verme
yenlere, usulüne uygun şekilde yeniden kart istedikleri tarihten itibaren 1 yıl, 

C) Haklarında 38 nci maddenin " G " fıkrası uygulananlar ve kullanma haklarını kay
bettikleri halde kartlarını kullanmakta devam edenlerle, başkalarının kartlarını kullananlara, 
Sarı Basın Kartı taşımalarına engel teşkil eden halleri ortadan kalkmış olsa bile bu tarihten 
itibaren beş yıl 

Geçmedikçe yeni kart verilmez. 
Ancak, kartlarını kaybedenlerle, 53 üncü madde uyarınca kartlarını değiştirenler hak

kında bu hüküm uygulanmaz. 
Ayrıca 20 nci madde gereğince kartları iptal edilenlerden, süreli yayınlarını zamanında 

gönderdiklerini resmi belgelerle ispat eden süreli yayın sahipleri ile süreli yayının 18 nci mad
de uyarınca düzenli yayımlandığını belgeleyen mensuplarına derhal yeni kart verilir. 

V) Sarı Basın Kartının Süreklilik Kazanması 

Madde 40 — Aşağıdaki maddelerde sayılan şartların tamamlanması halinde Sarı Ba
sın Kartı süreklilik kazanır ve niteliklerin kaybedilmesi neticesini yaratacak bir tutum ve dav
ranış tesbit edilip karar verilmedikçe, geri alınmaz. 

Komisyona Teklif 

Madde 41 — Bir yayın organı veya basın kuruluşuna bağlı olarak fiilen basın mesleği
nin icrasına devam etmekte olanlardan; 

A) En az 20 yıl fasılasız basın kartı taşıdığı veya, 
B) En az 25 yıl, gündelik gazetelerle, haftalık dergilerde, Radyo ve Televizyon Kuru

munda, bu Yönetmelikte nitelikleri sayılmış olan haber ajanslarında veya gazetecilikle ilgili 
kuruluşların basın kartı alabilecek hizmetlerinde bilfiil çalışmış olduğu, 

C) Y önetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan nitelikleri taşıdığı, 
D) Basın mesleği dışında bir iş sahibi olmadığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğü'nün kayıtlarından tesbit edilenlerin, bu niteliklerini kanıtlayıcı belgeleri taşıyan 
işlem dosyası, adı geçenlere "Sarı Basın Kartının Sürekli Taşınması Hakkının Verilmesi" tek
lifiyle 44 üncü madde uyarınca kurulan Basın Kartı Komisyonu'na sunulur. 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün teklifi yanında Komisyon üyeleri 
de, mensubu bulunduklar, basın kuruluşunun yönetim kurulu kararı alınmak kaydıyla bu teklifte 
bulunabilirler. 

Sarı Basın Kartı taşıyan gazetecilerden (A) fıkrasındaki sürenin onda dokuzunu veya 
(B) fıkrasındaki sürenin onda sekizini tamamladıktan sonra emekliye ayrılanlar, (C) ve (D) 
fıkralarındaki niteliklere sahip ve aranan sürelere ait sosyal sigorta primleri tam ve eksiksiz 
yatırılmış olmak kaydıyla, Sarı Basın Kartlarının süreklilik kazanması için Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler. 

Mesleği fiilen sürdürdüğü sırada gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malûl kaldı
ğı ilgili kanun hükümleri gereğince kabul edilenler, yukarıdaki süreler aranmadan müracaat 
edebilirler. 

Madde 42 — Sarı Basın Kartlarının süreklilik kazanması amacıyla Komisyona teklif 
edilen kişinin mesleki çalışma alanındaki eserleri ve basın kuruluşlarından kazandığı ödülleri 
veya mesleki başarısıyla yaygın biçimde tanındığının, ayrıca örnek mesleki tutumuyla temayüz 
etmiş olduğunun Basın Kartı Komisyonunca tesbit ve takdir edilmiş olması gerekir. 
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Bilgi İsteme 
Madde 43 — Komisyon, bu şartların tesbit ve takdirine esas olacak ve gerekli görürse 

dosyadaki bilgileri tamamlayacak bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşlardan isteyebileceği gibi, özel
likle 42 nci maddede sayılan hususları kanıtlamaya yarayacak eser ve yayınlar ile ödülleri doğru
dan doğruya gazeteciden de isteyebilir. 

Basın Kartı Komisyonunun Teşekkülü 
Madde 44 — Sarı Basın Kartını sürekli olarak taşıyabilecek basın mensuplarını tesbit 

ve ilk defa Sarı Basın Kartı alacak veya kartları iptal edilecekler hakkında Genel Müdürlükçe 
gönderilecek dosyaları incelemeye yetkili olan Basın Kartı Komisyonu şu üyelerden teşekkül 
eder : 

A) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Sarı Basın Kartını sürekli ola
rak taşıyan gazeteciler arasından seçilecek bir temsilci, 

B) Kamu yararına çalıştığı bu Yönetmeliğin yayınından önce Bakanlar Kurulunca ka
bul edilen ve merkezleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan en çok Sarı Basın Kartlı üyeye 
sahip basın meslek kuruluşlarının yönetim kurullarınca, kendi üyeleri arasından seçilecek bi
rerden üç temsilci, 

C) Basın mesleğinde fikir işçisi olarak çalışanları, memleket ölçüsünde en geniş şekil
de temsil ettiği bünyesindeki Sarı Basın Kartı sahibi fikir işçisi sayısı ile tesbit olunan gazeteci 
sendikaları merkez teşkilâtı yönetim kurulunun sendika üyeleri arasından seçeceği üç temsilci, 

D) İki ayrı ilde en çok Sarı Basın Kartı taşıyan gazeteci çalıştırmakta olan basın yayın 
organlarını bünyesinde toplayan iki gazete sahipleri sendikasının yönetim kurullarınca seçile
cek birer temsilci, 

E) Ankara, İstanbul, İzmir belediyeleri sınırları dışında çıkan gazeteler mensuplarını 
en geniş şekilde temsil ettikleri, Sarı Basın Kartı sahibi üyesi en çok olduğu tesbit edilmek su
retiyle anlaşılan iki basın meslek kuruluşunun yönetim kurullarınca ayrı ayrı seçilecek birer
den iki temsilci, 

F) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden iki temsilcinin, 
Katılmasıyla kurulur. 
Komisyonun " F " fıkrası dışındaki üyelerinin en az on yıl San Basın Kartı taşımış ol

maları gerekir. 
Komisyonun Toplanması 
Madde 45 — Basın Kartı Komisyonu, yılda en az iki defa toplanır. 
Komisyonun daha çok toplanması, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 

çağırısı ile olur. 

Karar Usulleri 
Madde 46 — Komisyonun toplantı nisabı üye tam sayısının üçte ikisidir. 
Komisyon bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı seçer, Basın Yayın ve Enformasyon Ge

nel Müdürlüğü'nün temsilcilerinden biri Raportörlük görevini yapar. 
Basın Kartı verilirken yapılacak oylamada, kararlar gizli oyla ve Komisyon üye tam sa

yısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Diğer kararlarda gizlilik şartı 
aranmaz. 

Komisyon kararları tutanakla tesbit edilir. 

Kart Düzenleme 
Madde 47 — Komisyonca, Sarı Basın Kartını sürekli olarak taşıyabileceklerine karar 

verilenler için, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce, sürekli nitelikte Sarı Ba
sın Kartı düzenlenir. 

Madde 48 — Komisyonun kararlan, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce 
kendilerine, hakkında karar alınan kişilere ve teklifte bulunan basın kuruluşlarına gönderilir 

Son İnceleme 
Madde 49 — Komisyonun, haklarında red kararı almış olduğu kişilerin durumlarının 

yeniden incelenmesi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce veya öneride bulu-
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nan basın kuruluşunca, red kararının gerekçesinde belirtilen hususlarda değişiklik olduğunu 
gösterecek yeni belgelerin bulunması ve kendilerinin de isteği kaydıyla, Komisyondan bir kere 
daha istenebilir. 

Haklarında takdiren red kararı alınmış olanların yeni müracaatları ancak, müracaat tarihi
ni izleyen iki Komisyon toplantısından sonra gündeme alınabilir. 

Kartların Yayın Organları Mensuplarına Ulaştırılması 
Madde 50 — Sarı Basın Kartı, Ankara'da Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü bulunan yer

lerde bu Müdürlükler, diğer yerlerde Valilikler aracılığıyla sahiplerine gönderilir. Valilikler 
ve Müdürlüklerce, varsa eski kart alınarak yeni kart verilir ve durum Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Kartını Kaybedenler 
Madde 51 — Sarı Basın Kartını kaybeden yayın organları mensupları durumu mahalli 

gazetelerden birinde ilân ettirdikten sonra bu ilânın çıktığı gazeteyi, 2 fotoğraf ve aynı yayın 
organında çalıştıklarını belirten belgeyi ekleyecekleri bir dilekçe ile Basın Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğüne müracaat ederek yeni kart talebinde bulunurlar. 

Her Yılın Sonunda Bildirim 
Madde 52 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilmiş olan Basın Kartlarının kulla

nılmaya devam edilebilmesi için her yılın Aralık ayı içinde yayın organı sahibi veya temsilcisi 
tarafından iş yerine bağlı basın mensuplarının Basın Kartları tasdikli listeleriyle birlikte yıllık 
vizeleri yapılmak üzere Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Bu listede gazetecinin ücreti ve sözleşme veya toplu sözleşmenin geçerliliğini koruduğu
na dair kaydın da bulunması şarttır. 

Gerekli bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan iş yerinin uyarılmasın
dan onbeş gün sonra, istenilen husus yerine getirilmezse, yayın organı sahibinin veya temsil
cisinin Basın Kartı iptal edilir. 

36 ncı maddenin a, b ve c fıkralarına göre Basın Kartı taşıyanların da heryılın Aralık 
ayı içinde durumları değerlendirilir. 

Kartların toptan değiştirilmesine karar verilmesi halinde Basın Kartı taşıyanların be 
yanname doldurmaları ve onbeş gün içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 
göndermeleri şarttır. 

Kartların Toptan Değiştirilmesi 
Madde 53 — Basın Kartlarının ne zaman değiştirileceğine Basın Yayın ve Enformas

yon Genel Müdürlüğü karar verir ve bu kararını ilgili kuruluşlara duyurur. 
Kartlar değiştirileceği zaman yeni kartların örnekleri gönderilmek suretiyle, yürürlük 

tarihi ilgililere bir genelge ile bildirilir. Bu genelgede, kartları imzaya yetkili kılınanların imza 
örnekleri de belirtilir. 

Madde 54 — Basın Kartlarının toplu olarak her değiştirilişinde Sarı Basın Kartı ve
rilenlerin ve mensup oldukları yayın organlarının adlarını gösteren birer liste, eskiden verilmiş basın 
kartlarının hükümsüz olduğunu bildirmek üzere yapılacak duyurularda belirtilecek tarihten 
itibaren en çok üç ay içinde 44 ncü maddede belirtilen Komisyonda temsil edilen basın meslek 
kuruluşlarına gönderilir. Yıl içinde verilecek basın kartları hakkında da üç ayda bir aynı iş
lem yapılır. 

Bu kuruluşların yetkili organları, listeler üzerinde yapacakları incelemeler sonunda ve 
en geç bir ay içinde, Yönetmelik hükümlerine aykırılık veya gerçeğe aykırı beyan sebebiyle 
veya mesleki bakımdan basın kartı taşıması mahzurlu kişilerin bulunduğu kanaatına varırlarsa, 
bunların adlarını ve bu kanaatlerinin teferruatlı ve gerekçeli sebep ve delillerini, açık ve seçik 
olarak, kuruluş adına yazı ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mudürlüğü'ne bildirirler. 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, yukarıda belirtilen bilgiler olumsuz 
ise, bunları ilgiliye veya onun mensup olduğu yayın organının sahip veya yetkili temsilcisine 
intikal ettirerek, en geç 15 gün içinde cevaplarını alacağı gibi, ayrıca yetkili devlet kuruluşları
na da durumu tahkik ettirir ve alınacak cevaplara göre, gerektiğinde söz konusu basın kartla
rının iptaline karar verir ve sonucu ilgili basın meslek kuruluşlarına bildirir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mavi Basın Kartı 

I — ORTAK HÜKÜMLER : 
Yetki 
Madde 55 — Yabancı basın yayın organlarını Türkiye'de temsil eden veya Türkiye'de 

ikametgah sahibi olmamakla beraber, görev alanı Türkiye'yi de içine alan veya geçici olarak ge
len yabancı uyruklu gazetecilere, Türkiye'de yabancı dilde yayınlanan yayın organlarının Türk 
vatandaşı olmayan mensuplarına ve Türkçe veya yabancı dilde yayın yapan yayın organları
nın K K T C uyruklu mensuplarına yıllık veya geçici Mavi Basın Kartı aşağıdaki maddelerde 
yazılı esaslara göre verilir. 

Mavi Basın Kartının verilip verilmemesi hususunda Basın Yayın ve Enformasyon Ge
nel Müdürlüğü takdir hakkına sahiptir. 

Yabancı Yayın Organları Mensupları 
Madde 56 — Bu Yönetmelikte anılan yabana yayın organları mensupları, yabancı mem

leketlerdeki gazeteleri, dergileri, haber ve fotoğraf ajanslarını, radyo ve televizyonları ve ak-
tüalite filmi çeken kuruluşları Türkiye'de temsil eden veya Türkiye'de ikametgah sahibi ol
mamakla beraber, görev alam Türkiye'yi de içine alan yabancı uyruklu gazetecilerle, Türkiye'de
ki yayın organlarının Türk vatandaşı olmayan mensuplarıdır. 

Türkiye hakkında eser yazmak, konferanslar hazırlamak, aktüalite filmi çekmek mak
sadıyla veya yabancı resmi enformasyon kuruluşlarının temsilcisi olarak geçici bir süre için 
gelecekler, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yabancı yayın organları men
subu gibi kabul edilebilir. 

Türkiye'de Çıkan Yayın Organlarının Yabancı Uyruklu Mensupları 
Madde 57 — Türkiye'de çıkan yayın organlarının Türk vatandaşı olmayan mensupla-

rına Mavi Basın Kartı verilebilmesi için, kendilerinin sözleşmeli olarak çalışmaları, bulunduk
ları ilin fikir işçisi asgari ücretinin üstünde ücret almaları ve gazetecilik dışında başka bir iş 
görmemeleri, mensubu bulundukları yayın organlarının her sayısındaki sayfalarının yüzölçü
mü toplamının 1.35 metrekareden az olmaması ve günlük gazete niteliğinde bulunması şarttır. 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yayımlanan yabancı dillerdeki ya
yın organlarında yüzölçümü ve günlük olma niteliği aranmaz. 

Mavi Basın Kartı Verilmeyecekler 
Madde 58 — 
a) Türkiye'deki yabancı elçilik, konsolosluk veya resmi heyet memur ve mensuplarına, 
b) Devletin, ülkenin ve milletin birlik ve bütünlüğü hakkında olumsuz veya gerçek 

dışı yayınları tesbit edilenlere, 
Mavi Basın Kartı verilmez. 
Müracaat Şekli 
Madde 59 — Mavi Basın Kartı alabilmek için; 
A) 56 ve 57 nci maddelerde anılan yayın organları mensupları, Basın Yayın ve Enfor

masyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki Mavi Basın Kartı Beyannamesini eksiksiz 
ve doğru olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırır, tarih koyup imza ederler. Bu beyannamelere; 

a) Adıgeçen yayın organı tarafından görevlendirildiklerini belirten belgeleri, 
b) Yabancı yayın organlarının yayımlandığı memleket büyükelçilik ve elçiliklerinden 

alınacak takdim mektuplarını ve ücretlerini Türkiye'ye transfer ettiklerine dair banka 
dekontlarını, 

c) Vesikalık dört fotoğraflarını, 
d) Temsil ettikleri yayın organlarında sözleşmeli olarak ücretle çalıştıklarını belirten 

belgeleri, 
Eklerler. 
B) Beyannameler ekleriyle birlikte Ankara'da Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü

dürlüğüne, Genel Müdürlüğün İl Müdürlüğü bulunan yerlerde bu müdürlüklere verilir. Bu 
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Müdürlükler, mütalaalarını bildirmek suretiyle, beyannamelerden birini ekleriyle birlikte Ba
sın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderirler. 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kart isteğinde bulunanların nitelikleri
nin belgelendirilmesi için gerekli göreceği her türlü bilgi ve belgeyi müracaatçıdan isteyebilir. 

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılan müracaat sahiplerine beş yıl süreyle Ma
vi Basın Kartı verilmez. 

II - YILLIK MAVİ BASIN K A R T I : 
Kart Verilebilecek olanlar 

Madde 60 — 
A) Bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde anılan yayın organlarından, gazete, dergi, si

yasi haber ve fotoğraf ajansı, aktüalite filmi ve radyo-televizyon kuruluşlarını, sürekli hizmet 
bağıyla bağlı olmak kaydıyla, Türkiye'de daimi ve ücretli olarak temsil eden veya Türkiye'de 
ikametgah sahibi olmamakla beraber, görev alanının Türkiye'yi de içine aldığını belgeleyen 
ve basın dışında işi bulunmayanlara, 

B) 57 nci maddede tarifi yapılan yayın organları mensuplarına, 
Verilebilir. 

İlk Defa Kart Verilmesi 
Madde 61 — 60 ncı maddenin " A " fıkrasında belirtilen yayın organları mensupların

dan Mavi Basın Kartını ilk defa alacaklara, Türkiye hakkında kendileri tarafından yazılmış 
ve yayınlattırılmış en az 6 haber kupürü vermeleri veya memleketimiz hakkında, malzemesi 
kendileri tarafından sağlanmış en az 3 radyo ve televizyon yayını yaptıklarım veya bir aktüali
te filmi çevirerek gösterdiklerini belgelendirmeleri üzerine, başlangıçta üç aylık bir süre için 
geçerli olacak kart verilebilir. Bu kimseler, kartın verildiği tarihten itibaren geçecek ilk üç ay
lık süre içinde, Türkiye hakkında en az 6 haber ve fotoğraf yayınlattırdıklarını veya en az üç 
radyo-televizyon yayını yaptıklarım veya bir aktüalite filmi gösterdiklerini belgelendirdikleri 
takdirde, kartları o yılın sonuna kadar uzatılabilir. 

İstisna 
Madde 62 — Yabancı yayın organını daimi muhabir sıfatıyla temsille görevlendirilen 

ve daimi muhabir sıfat ve görevi dışında herhangi bir işi bulunmayanlardan, ilk defa Mavi 
Basın Kartı alacak olanlara, 61 nci madde hükümleri uygulanmaksızın doğrudan doğruya yıl 
sonuna kadar geçerli Mavi Basın Kartı verilebilir. 

Haber Ajanslarının Kontenjanı 
Madde 63 — Yabancı haber ajanslarının, Türkiye'deki teşkilatlarında sürekli hizmet 

bağıyla bağlı olmak kaydıyla daimi ve ücretli olarak çalışan yabancı mensuplarından en çok 
beş kişiye basın kartı verilebilir. 

Diğer Yayın Organlarının Kontenjanı 
Madde 64 — 60 ncı maddedeki diğer yayın organı mensuplarından ilgili yayın organı

nın teklif edeceği en çok iki kişiye Mavi Basın Kartı verilebilir. 
Kartların Geri Verilmesi 
Madde 65 — Yıllık Mavi Basın Kartı almış olan kişilerin mensubu bulundukları yayın 

organlarındaki görevlerinden ayrılmaları veya bu organların kapanmaları veya durumlarının 
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uymaması halinde, taşımakta oldukları Mavi Basın Kartları
nı, bu durumun doğuşu tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Basın Yayın ve Enformas
yon Genel Müdürlüğüne geri vermeleri mecburidir. 

Kartların Yenilenmesi 
Madde 66 — 60 ncı madde gereğince verilmiş bulunan yıllık Mavi Basın Kartlarının 

yenilenmesi sırasında veya gerektiğinde, niteliklerinin Yönetmelik hükümlerine uyduğunun ye
niden belgelendirilmesi veya 60 ncı maddenin " A " bendine dayanılarak kart verilenlerden 
bir önceki yıl içinde mensubu bulundukları yayın organlarından ; 
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A) Gazete, dergi, siyasi haber ve fotoğraf ajanslarında Türkiye hakkında en az 12 ma
kale veya en az 24 haber veya fotoğraf yayınladıklarının, 

B) Radyo-televizyon ve aktüalite filmi kuruluşlarında, Türkiye hakkında, malzemesi 
kendileri tarafından sağlanmış en az 12 yayının yapıldığının veya aktüalite filminin gösterildiğinin 

Belgelendirilmesi istenebilir. 

Kartların İptali 
Madde 67 — Mavi Basın Kartı taşımakta olan yayın organları mensupları; 
A) Kartlarını 65 nci madde hükümlerine göre geri vermedikleri, 
B) 66 ncı madde hükümlerine göre verdikleri belgeler yeterli görülmediği, 
C) Kendisinin veya mensubu bulunduğu yayın organlarının durumu, bu Yönetmeli

ğin ilgili hükümlerine uymadığı, 
Takdirde, kartları iptal edilir ve durum ilgililere duyurulur. 
Kartları iptal edilenlere, kart almaya engel teşkil eden durumları ortadan kalksa dahi, 

iptal tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. 

III - GEÇİCİ MAVİ BASIN KARTI : 
Kart Verilebilecek Olanlar 
Madde 68 — Bu Yönetmeliğin 56 ncı maddede belirtilen yabancı yayın organlarının 

mensuplarından geçici bir zaman için Türkiye'ye geleceklere, inceleyecekleri konu ve göre
cekleri iş için, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Mavi Basın Kartı 
verilebilir. 

Kartın verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlük takdir hakkına sahiptir. 

Sürenin Uzatılması 
Madde 69 — Geçici Mavi Basın Kartlarının geçerlilik süresi Basın Yayın ve Enformasyon 

Genel Müdürlüğü'nce uzatılabilir. Bu işlem kartların yenilenmesi suretiyle yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Madde 70 — Basın Kartı Komisyonu tarafından, Sarı Basın Kartını sürekli olarak ta
şıyanlardan, meslekteki üstün başarı ve hizmetleriyle mesleğe fevkalâde katkıları tesbit edilen
lere, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce "Basın Mesleğinde Üstün Hizmet 
Belgesi" verilir. 

İlk yıl en fazla 30, sonraki her yıl için en fazla 10 kişiye, bu belge ile onur payesinin verilme
sine dair esaslar, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak, yürürlüğe 
konur. 

Komisyonun İptal Yetkisi 
Madde 71 — Sürekli nitelikteki Sarı Basın Kartı sahiplerinin, basın mesleğiyle bağdaş

mayan ve mesleğin onurunu zedeleyen işler yaptığı, hal ve davranışlar edindiği veya 6 ncı mad
denin b ve c fıkralarına aykırı duruma düştüğü tespit edildiği takdirde, durumları 44 ncü madde 
uyarınca kurulan Basın Kartı Komisyonunca incelenir ve kartın muhafazası veya iptali konu
sunda karara varılır. 

Müeyyide 
Madde 72 — Kullanma haklarını kaybettikleri halde kartlarım geri vermeyenler veya 

süresi biten kartlarını kullanmakta devam edenler veya başkalarının kartlarım kullananlar hak
kında, bu Yönetmelikteki hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre kovuşturma yapılır. 

Dizgi, fon, tertip, şekil bakımından veya sarı, mavi ve bu renk tonlarını veya " B A S I N " 
ibaresini kullanmak suretiyle, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen Basın 
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Kartları ile karıştırmaya ve benzetmeye imkan verecek biçimde üyelik veya kimlik kartı dü
zenleyen kişiler, yayın organları ve meslek kuruluşları sahip ve mensupları ile bu gibi Kartları 
kullananlara Basın Kartı verilmeyeceği gibi, bunlara daha önce kart verilmiş ise, bu kartlar 
derhal iptal edilir ve 5 yıl süre ile yeniden Basın Kartı verilmez. 

Türk Ceza Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır. 

Gerçeğe Aykırı Beyanname Dolduranlar 
Madde 73 — Beyannamelerin gerçeğe aykırı olarak doldurulması halinde, gerek beyan

name sahipleri, gerek beyannameyi imzalayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun hükümle
rine göre kovuşturma yapılır. 

Gerçeğe aykırı beyanla doldurulduğu anlaşılan beyannameyi onaylayanlar, 1 yıl için Basın 
Kartı taşıma hakkını kaybederler. Beyanname sahibinin kartı hemen iptal edilir ve kart alma
larına engel olan durumları ortadan kalksa bile, engel durumun ortadan kalktığı tarihten iti
baren üç yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. 

Bu hüküm Sarı Basın Kartı almak için müracaat etmiş olup, süresini doldurmayı bekle
yenlere de uygulanır ve ceza süreleri, bekleme sürelerine eklenir. 

Saklı Haklar 
Madde 74 — 
A) 1 Ağustos 1954 - 1 Ağustos 1959 tarihleri arasında kesintisiz olarak Sarı Basın Kartı 

taşımış olan gazeteciler, basın mesleğinin onur ve itibariyle bağdaşmayacak bir işte bulunma
mak kaydıyla, basın dışında işi olmamak şartına bağlı değildirler. 

B) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar verilmiş olan Basın Şeref Kartları ile emek
li gazetecilere verilmiş olan kartlar, süreklilik hakkı kazanmış SARI BASIN KARTI olarak 
ve mevcut "Şeref Kartı" ibaresi muhafaza edilerek, devam eder. 

C) a. 4.7.1980 tarihli ve 8/1222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuş 
olan Basın Kartları Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği 16.7.1980 tarihinden önce Sarı Basın 
Kartı almış olanlar ile ilk defa Sarı Basın Kartı almak üzere 7.10.1983 tarihli ve 83/7178 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiş olan Yönetmeliğin yayımını takip eden bir ay içinde 
yeniden, müracaat ederek, en az 3 yıl süreyle, mensuplarına basın kartı verilebilecek bir yayın 
organı veya kuruluşunda çalıştıklarını belgeleyerek Sarı Basın Kartı almış olanlar hakkında, 
6 ncı maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

b. İlk Sarı Basın Kartı Beyannamesini 16.7.1961 tarihinden önce vermiş olanların sü
rekli basın kartı ile ilgili işlemlerinde, 41 nci maddede öngörülen usul ve diğer şartlar saklı 
kalmak kaydıyla, aşağıdaki süreler uygulanır. 

Bunlardan; 
(a) Bir yayın organı ve basın kuruluşuna bağlı olarak fiilen basın mesleğini icra et

mekte olanların, en az 18 yıl süreyle, fasılasız şekilde Sarı Basın Kartı taşımış veya en çok 
5 yılı, 15 günlük veya aylık süreli yayınlarda geçmiş olmak kaydıyla en az 20 yıl, gazetelerle 
dergilerde, nitelikleri Yönetmelikte belirlenen haber ajanslarında veya gazetecilikle ilgili ku
ruluşların San Basın Kartı verilebilecek hizmetlerinde çalışmış olmaları, 

(b) Bir yayın organı veya basın kuruluşu ile hizmet bağı bulunmayanların ise, sigorta 
primleri tam olarak yatırılmış olmak kaydıyla, günlük gazetelerle, haftalık dergilerde bilfiil 
ve devamlı şekilde en az 15 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış olmaları, 

şarttır. 
Yürürlük 
Madde 75 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 76 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Bakanı yürütür. 
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T . C . 

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

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 

Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesinden : 
E . No : 1986/51 
Hırsızlık suçundan sanık olup İstanbul Şişli Çağlayan C : 027/04, S : 7, K : 351'de nüfusa 

kayıtlı olup Şişli, Çağlayan, Taşlık Sk. No : 36'da mukim, Nahit oğlu. Fatma'dan olma 1951 
doğ. sanık Yaşar Caner hakkında mahkememizden verilen gıyabi karar bütün ararmalara rağ
men bulunamadığı ve tebliğ edilememiştir. 

Gereği Düşünüldü : 
Sanığın eylemine uyan TCK'nun 492/1, 522, 525 maddeleri gereğince 1 sene hapsine, 

1 sene güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına dair verilen gıyabi hüküm bütün aramala
ra rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan gıyabi hüküm 7201 sayılı tebligat Kanunu
nun 28,29, 30 ve 31. maddf lerine göre ilânen tebliği, ilân tarihinden itibaren 7 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 12302 / !-! 

Adana 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1985/101 
K. No : 1986/797 
Birlikte pencere kırmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık Ahmet Akar hakkında Mah

kememizin 12/5/1986 günü ve Esas 1985/101 Karar 1986/797 sayılı Hamiyle TCK.nun 
492/1-Son, 523/1, 55/3, 59, 40, 647 Sayılı K.nun 6. maddeleri uyarınca mahkumiyetine sanı
ğın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasa
nın 28. 29. 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazetede ilanen tebliğine, 

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

Hanen tebliğ olunur. 12269 / 1 

E. No : 1985/101 
K. No : 1986/797 
Birlikte pencere kırmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık Şeyhmus Man hakkında Mah

kememizin 12/5/1986 günü ve Esas 1985/101 Karar 1986/797 sayılı ilaıniyle TCK.nun 
492/1-Son, 523/1, 55/3, 59, 40, 647 Sayılı K.nun 6. maddeleri uyarınca mahkumiyetine sanı
ğın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 720! sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasa
rım 28. 29. 30. ve 31. maddeleri nyarmea hüküm Resmi Gazetede ilanen tebliŞ'nc, 

ilanın yapıldığı talihten 15 gun sonra tebliği», yapılmış savılmasına ve bir suretinin mah
keme divanhanesine asılmasına karar venlroıy::. 

üanen teol'.ğ olunur. 12269/2 
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Ankara 5. tcra Ceza Hakimliğinden : 

1986/330 
Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Mustafa Nadim Konuk önceki adresin

den ayrıldığından bahisle bila iade dönen tebligatın akabinde, yaptırılan zabıta araştırmasın
da verilmiş bulunan yeni adresine yapılan tebligat yeniden bila iade dönmüş olduğundan; 

Sanık Mustafa Nadim Konuk'a Ankara 5. İcra Ceza Hakimliğinin 2/7/1986 tarih ve 
1986/330 esas 1986/549 sayılı karar ile 10 gün hafif cezası ile mahkûmiyetine ait Mahkeme 
ilamı, adresi meçhul kalan sanığa ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu mahkumiyet kararı sanığa ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı, karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12000 

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimüğinden : 
E . No. : 1985/687 
K. No. : 1986/331 
1782 sayılı Ölçüler Kanunu'na muhalefet suçundan mahkememizin 15/4/1986 günlü 

ilamı ile 1782 sayılı Kanunun 25, 2370 sayılı Kanun'la değişik TCK.nun 119. maddeleri gere
ğince neticeden 2.250 lira hafif para cezasına hükümlü İsmet oğlu, 1967 D.lu Çorum tli Alaca 
İlçesi, Çal Köyü nüfusunda kayıtlı Hakan Duru aramalara rağmen bulunup gıyabi ceza kararı 
kendisine tebliğ olunmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince ila
nen tebliğine, ilanın Resmî Gazete'de yayımlanmasından 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayıla
cağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 12003 

Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No. : 1985/267 
K. No. : 1986/64 
14/7/1985 tarihinde bıçakla müessir fiil ve kavgaya iştirak suçundan müşteki sanıklar 

Şengül İyidoğan ve Gönül Tunaoğlu ve arkadaşları hakkmda mahkememizde yapılan duruş
maları sonunda: 

Nail kızı Saliha'dan doğma 1957 D.lu, İzmit Mahmutsünbüllü Köyü Hane 85, Cilt 88, 
Sahife 31'de nüfusa kayıtlı Şengül İyidoğan, hakkında TCK.nun 456/4-457/1-647 Say. K. 6. 
maddeleri gereğince neticeten 8.000 T L . ağır para cezası ile tecziyesine ve bu cezasının teciline 
dair ilamın bunca aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince yukardaki hüküm fıkrasının ila
nen tebliğine, ilan tarihinden itibaren alakalılarcâ itiraz olanmadığı takdirde 15 gün sonra ke
sinleşmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 12006 

Bakırköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E . No. : 1983/686 
K. No. : 1984/354 
11/9/1983 suç tarihi itibariyle dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet vermekten 

sanık Englan Rekford nüfusunda kayıtlı, Con oğlu, Ferencis'ten olma 1950 D.lu, Davit Wal
ter Davendort hakkmda mahkememizde yapılan duruşmalar sonunda hareketine uyan TCK.nun 
455/1-Son, 647 Sa. 4/1 TCK.nun 40, 6085 Sa. 60/E maddeleri gereğince 113.250 lira ağır pa
ra cezası ve 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına mütedair mahkememizden verilen 13/6/1986 
gün ve gıyabi hüküm sanık bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilanen tebliğine, ilan masrafımn sa
nıktan tahsiline, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına karar 
verildiği ilanen tebliğ olunur. 12007 
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Bakırköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No. : 1981/556 
K. No. : 1983/243 
8/10/1981 Suç tarihi itibariyle, 
Kesici cisimle 15 gün iş ve güçten bırakacak şekilde müessir fiil ve tecavüzü sarhoşluk 

suçundan sanık Ömer ve Şaziyeden olma 1946 D.lu, Giresun, Tirebolu, Danışman Köyü H . 
7'de Nüf. kayıtlı, Ahmet Korkmaz hakkında mahkememizde yapılan duruşmalar sonunda^ ha
reketine uyan TCK.nun 456/1. 457/1, 51/1, 40. maddeleri gereğince 6 ay hapsine, Mütecaviz 
sarhoşluk suçu sabit olmadığından bu suçtan Beraatine mütedair verilen 9/6/986 tarihli gıya
bi hüküm sanık bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve ilgili mad
deleri gereğince Resmî Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesin
leşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan alınmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 

12008 

Bakırköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E . No. : 1981/143 
K>No. : 1981/314 
16/3/1981 suç tarihi itibariyle sahte pasaport kullanmak suçundan sanık olup Bitlis Mutki 

Yumrumeşe Köyü H . 043'de Nüf. kayıtlı, Sinco oğlu Sabrodan olma 1965 As. 1961 Tas. D.lu, 
Seyithan Genç hakkında mahkememizde yapılan duruşmalar sonunda hareketine uyan TCK.nun 
350/1-3, 647 Sa. 4, TCK.nun 40. maddeleri gereğince 3.000 lira ağır para cezasıyla mahkûmi
yetine mütedair mahkememizden verilen 15/6/1981 tarihli gıyabi hüküm bulunup kendisine 
tebliğ edilemediğinedn 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmî 
Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına, ilan 
masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 

12009 

Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No. : 1982/605 
K. No. : 1985/3536 
167 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanıklar Mehmet ve Fatma'dan olma 1946 do

ğumlu, Çorum nüfusunda kayıtlı Erol Çırak, Zuyaettin ve Hatice'den olma 1938 doğumlu 
1938 doğumlu, Ankara Merkez nüfusuna kayıtlı Burhan Külekçi hakkında mahkememizce 
verilen 31/12/1986 tarihli ve sanıklar hakkındaki davanın TCY .nın 102/4. 104. maddesi uya
rınca mürürü zaman nedeni ile ortadan kaldırılmasına, ancak sanıkların Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile kuyu açılması yasak olarak ilan edilen yere kuyu açtıkları keşif, devlet su işlerinin ce
vabı yazıları ile anlaşılmış olduğundan TCY.nın 110. maddesi uyarınca kuyuların açılıp işle
tilmesinde DSl genel müdürlüğünce bir mahsur görülürse ve gerekli belgeler verilmezce mas
rafları sanıklardan alınarak kuyuların yetkili idari mercilerce kapatılmasına, ilişkin karar bunca 
aramalara rağmen adı geçenlere tebliğ edilememiz olduğundan 7201 S.Y.nın 28 ve müteakip 
maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itiba
ren 15 gün sonra sanıklara tebliğin yapılmış sayılacağına, ilanen tebliğ olunur. 

12010 
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İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . No. : 1985/536 
K, No. : 1985/539 
Kumar oynatmak suçundan sanık Mahkememizin 5/6/1985 tarihli ilamı ile 12.000,— 

lira hafif para cezası hükümlü 1938 doğumlu, Ahmet Güzeltürk hakkındaki gıyabi ilam bü
tün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararı ilanen tebliğine hükmün fık
rasının nesir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin 
kendisinden alınacağı ilan olunur. 11338 / 2 

İzmir 6. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No. : 1983/594 
K. No. : 1985/477 
Hırsızlık suçundan sanık Aydın Incirliova Çakırbeyli mahallesi nüfusuna kayıtlı İsmail 

oğlu Hatice'den olma 1958 doğumlu, Mehmet Kurtuluş hakkında mahkememizde yapılan du
ruşma sonunda 10/6/1986 gün ve 1983/694 esas, 1985/477 sayılı kararı ile TCK.nun 492/1, 
62, 522, 525, 647 S.K.6. maddeleri gereğince sonuç olarak beş ay on gün süre ile hapis, ve beş 
ay on gün süre ile gözetim cezası ile cezalandırıldığı, bu cezalarında ertelendiği,hüküm sanığın 
gıyabında verilmiş sanığın dosyada mevcut tüm adreslerinden aranmasına rağmen tebliğ edi
lememiş bulunduğundan hükmün Resmî Gazete ile ilanen tebliğini karar verilmekle 7201 
S.K.nun 28,29, 30, ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete ile ilanen tebliğine, ila
nın yapıldığı tarihten onbeşgün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

11338 / 18 

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından 
E. No. : 1986/148 
K. No. : 1986/170 
Davacı : K . H 
Sanık : İsmail Samen : Hacı ve Selver oğlu 1942 D.lu Kayseri Tomarza İlçesi özlüce 

Hürriyet Köyü H/31 de Nüf. kayıtlı, Basmanede Akdeniz Otelinde kalır. 
Suç : Milli Piyango biletinde sahtecilik, dolandırıcılık. 
Suç Tarihi : 11/4/1985 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık İsmail Samen hakkında mahkememizin 2/6/1986 günlü 

karari ile TCK.nun 316/2, 321, 59, 330 ve 40.maddeleri ile 10 ay hapis, 25.000 lira ağır para 
cezası ve 10 ay müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair verilen 
karar sanığın gıyabında olup, sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 
28. Maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilanen tebliğine, gazetede ilanından sonra 15 gün için
de kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına, ilan masrafinin 
sanıktan tahsiline, kanun yolları açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 

11338 / 19 

Ankara Beşinci Sulh Ceza Hakimliğinden : 

1986/430 
Saldırgan Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 2/6/1986 gün ve 1986/430-403 sayılı ilamı 

ile TCK nun 572/1,647 S.K. 4. maddesi gereğince dokuz bin lira hafif para cezasına hükümlü 
Mustafa oğlu, 1960 D.lu Edai Keleş hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen buluna
madığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi ge
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itiba
ren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan 
olunur. 11868 
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Amasya Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No. : 1985/790 
K. No. : 1985/1484 
16/7/1985 tarihinde ızrar, mütecaviz sarhoşluk, hareket suçundan sanık Samsun İli Bafra 

İlçesi Gaziosmanpaşa mahallesi nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Fatma oğlu 1945 D.lu Ramazan 
Certel hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda: 

Sanığın müsnet suçtan fiiline uyan TCK.nun 516/llk Md.si gereğince 1 yıl süre 
ile hapis ve 300,— TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK.nun 522 nci Md.si gereğince 4.500,— TL.si değer pek hafif kabul edildiğinden 
cezamn 2/3'ü indirilerek 4 ay süre ile hapis 1.000,— T L . Ağır para cezası ile cezalandırılması
na, TCK.nun 482/3 Md.si gereğince 1 ay süre ile hapis ve 7.500,— T L . ağır para cezası ile 
mahkümüyetine, 

647 Sayılı Yasanın 4/1 Md.si gereğince hapis cezasının günü 300,— TL.den para ceza
sına çevrilerek, TCK.nun 72 nci Md.si gereğince aynı neviden para cezalan toplanarak 53.000,— 
TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına. 

TCK.nun 572/1 Md.si gereğince 2 ay süre ile hafif hapsine, 
647 Sayılı Yasanın 4/1 Md.si gereğince hafif hapsin günü 150,— TL.den 9.000,— TL. 

hafif para cezasına çevrilmesine, 
Müdahil'in zararı olan 4.500,— T L . talep edildiği şekilde sanıktan tazminine, 
500 TL. nisbi harcın sanıktan alınmasına. 
4.500,— lira keşif ve 300,— TL.si PTT masrafının sanıktan alınmasına dair hüküm 

aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliği edilmediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Yasasının 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine. 

Hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün "sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 11524 

* 
Kargı Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No. : 19Ş4/13 
K . No. : 1986/63 
Sanık Fikret Alca : A l i Mesut - Sevim'den olma, 1952 D.lu, İzmir/Kemalpaşa, ören 

Köyü Nüfusuna kayıtlı halen Istanbul/Fındıkzade, Seyitömer M.lesi, Ondalıkçı sokak No: 
20 Zümrüt Apt. Daire : l'de oturur. 
Müessir Fiil - Görevli memura hakaret, mukavvemet ve ızrar suçundan sanık Fikret Alca hak
kında Kargı Asliye Ceza Mahkemesine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen 
8/5/1986 tarih ve 1984/13 Esas, 1986/63 karar sayılı ilamda; Sanığın TCK.nun 258/1, 266/1, 
456/4, 457/1, 516/3, 522, 71 ve 72. maddeleri gereğince Neticeten ondört ay yirmi gün hapis 
ve 6.000,— lira ağır para.cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, karar sanığın gıya
bında verildiğinden sanığa yapılan tebligatın bila tebliğ iade olunduğu, zabıtaca yaptırılan ad
res tahkikatında da adresi tesbit edilememiştir. 

İş bu gıyabı kararın sanık Fikret Alca adına ilanen tebligat yapılmasına neşri tarihin
den itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına dair iş bu karar özeti tebliğ yerine ka
im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11525 

Ankara Beşinci Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1985/1006 
Emirlere Muhalefet suçundan Mahkememizin 22/1/1986 gün ve 1985/1006 Esas 1986/45 

karar sayılı ilamı ile TCK.nun 526/1,2790 S.K.5435 S.K.2.Mad.647 S.K.4/1 maddeleri gereğince 
on altıbin beşyüz lira para cezasına hükümlü Hacı oğlu, 1966 D.lu Nurettin Yeşilöz hakkında
ki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinedn 7201 
Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebli
ğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 11869 
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Bornova Trafik Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Alkollü araç kullanmak suçundan sanık hakkında verilen mahkememizin 12/6/1986 tarih 
ve 1986/87 esas 1986/122 sayılı karar ile 2918 S. Kanunun 48/4, 647 S. Kanun 4. maddeleri 
gereğince 6.000,— lira hafif para cezasına mahkum edilen Ladik İlçesi Doğataş Köyü nüfu
sunda kayıtlı, Rasim oğlu, 1958 D.lu, Zekeriya Torgay - gıyabi hüküm tebliğ edilmemiş bu
lunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilanına, 
ilanın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

11872 

Bornova Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Hırsızlık suçundan mahkememizin 11/3/1985 tarih ve 1983/732 Esas 1985/257 Kararı 
ile TCK. 491/İlk. 61, 522, 525, 647 S.K. 4, 6. maddeleri gereğince 9.000 — lira ağır para 1 
ay müddetle emniyeti umumiyenezareti altında bulundurulması cezasına karar verilen Çor
lu İlçesi Pınarbaşı Köyü nüfusunda kayıtlı Mehmet A l i oğlu 1963 doğumlu Adem Kırbaş'a 
uzun aramalara rağmen gıyabı hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 Sayılı Tebligat Ka
nunun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilanen tebliğine, ilanın neşir tarihinden itiba
ren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 11873 

* 
Dazkırı Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No. : 1985/326 
K. No. : 1985/284 
Sanık : Sami Sarı - A l i ve Keziban oğlu 1960 D.lu İsparta İli Yalvaç İlçesi Aşağıkaşı-

kara Köyü nüfusuna kayıtlı olup aynı yerde oturur. 
Suç : Ehliyetnamesiz Vasıta Kullanmak 
Suç Tarihi: 8/9/1985 
Karar Tarihi : 2/10/1985 (2/10/1985) 
Uygulanan Kanun Maddesi : 2918 Sa. 36/3 , 647 Sa, 4/2, TCK 72 
Verilen Ceza : 7.250,— lira hafif para cezası 
Yukarıda tarihi, esas ve karar numarası belirtilen kararın yine yukanda nüfusa kayıtlı 

olduğu ve ikamet ettiği yeri yazılan sanığa PTT aracılığıyla tebliğ edilemediği gibi tebligata 
yarar ikametgah adreside tesbit edilemediğinden 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Ka-
nunu'nun 28. maddesi gereğince adresi bilinmiyen kişi sayılarak gıyabi karar özetinin aynı ka
nunun 29. maddesi gereğince sanığın en emin şekilde haberdar olacağı kanaati ile Resmî Ga-
zete'de ilan olunmasına. Resmî Gazete ile yapılacak ilan Mahkememize gelinceye kadar ayrı
ca karar özetinin Mahkememiz ilan tahtasına asılmak suretiyle gıyabi kararın bu şekilde sanı
ğa ilanen tebliğine. 

7201 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince Resmî Gazete ile yapılacak ilandan itibaren 
15 gün sonra samğa tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşme tarihinin buna göre yapılacağı ve ilan 
masrafının sanıktan tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur. 11874 / 1 

Gülnar Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Hırsızlık suçundan sanık Anamur İlçesi, Gürlevik K.de nüfusa kayıtlı, Mehmet oğlu, 
Şadiye'den olma 1962 doğumlu Mehmet A l i Bulut, Mahkememizin 13/11/1985 tarih ve 
1985/397-sayılı karan ile 7 ay 15 gün hapis ve 7 ay 15 gün emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulmasına hükmedildiği, hükmün sanığın yokluğunda verildiği, verilen kararın bugü
ne kadar sanığa tebliğ edilemediği ve adresinin de bulunamadığından Resmî Gazete'de ilanen 
tebliğine karar verilmiş olmakla; 

İlanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşmiş 
sayılacağı ve ilan masraflarının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 11875 
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Dazkırı Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . No. : 1985/345 
K. No. : 1985/417 
Sanık : Hasan Gürsoy, Hüseyin ve Dudu oğlu 1943 doğumlu, Acıpayam Darıveren Kasa

basından olup Denizli Deliktaş Mah. 1954 Sok. No: 12'de mukim. 
Suç : Trafik Kanununa Muhalefet. 
Suç Tarihi: 14/9/1985 
Karar Tarihi: 29/11/1985 
Uygulanan Kanun Maddesi: 2918 Sa. 65 Md. 647 Sa. 4/2, TCK 72. 
Verilen Ceza : 7.250,— lira hafif para cezası 
Yukarıda tarihi, esas ve karar numarası belirtilen kararın yine yukarıda nüfusa kayıtlı oldu

ğu ve ikamet ettiği yer yazılı olan sanığa P.T.T. aracılığıyla tebliğ edilemediği gibi tebligata yarar 
ikametgah adreside tesbit edilemediğinden 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat K.'nu 28. mad
desi gereğince bilinmeyen kişi sayılarak gıyabi karar özetinin aynı K.'nun 29. maddesi gereğince 
sanığın en emin şekilde haberdar olacağı kanaati ile Resmî Gazete'de ilan olunmasına, Resmî Ga
zete ile yapılacak ilan Mahkememize gelinceye kadar ayrıca karar özetinin Mahkememiz ilan tahta
sına asılmak suretiyle gıyabi karan bu şekilde sanığa ilanen tebliğine. 

7201 sayılı K.'nun 31. maddesi gereğince Resmî Gazete ile yapılacak ilandan itibaren 15 gün 
sonra samğa tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşme tarihinin buna göre yapılacağının ve ilan masrafı
nın sanıktan tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur. 11874 / 2 

E. No. : 1985/499 
K. No. : 1985/65 
Sanık : Halil Çetinkaya - Ahmet ve Ayşe oğlu 1958 doğumlu, Demirci İlçesi İçikler Köyü 

nüfusuna kayıtlı olup Salihli Dedetaşı Mahallesi Kısmet Sokak No: 61/A mukim. 
Suç : Trafik Kanununa Muhalefet. 
Suç Tarihi : 26/10/1985 
Karar Tarihi: 7/2/1986 
Uygulanan Kanun Maddesi: 2918 Sayılı Kanunun 49 Madde, 647 Sa. 4/2, TCK 72. 
Verilen Ceza : 4.250,— lira hafif para cezası 
Yukanda tarihi, esas ve karar numarası belirtilen kararın yine yukarıda nüfusa kayıtlı oldu

ğu ve ikamet ettiği yer yazılı olan samğa P.T.T. aracılığıyla tebliğ edilemediği gibi tebligata yarar 
ikametgah adreside tesbit edilemediğinden 11/2/1959 tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. 
maddesi gereğince bilinmeyen kişi sayılarak gıyabı karar özetinin aynen Kanunun 29. maddesi ge
reğince sanığın en emin şekilde haberdar olacağı kanaati ile Resmî Gazete'de ilan olunmasına. 

Resmî Gazete ile yapılacak ilan Mahkememize gelinceye kadar ayrıca karar özetinin Mah
kememiz ilan tahtasına asılmak suretiyle gıyabi kararı bu şekilde samğa ilanen tebliğine. 7201 Sayı
lı Kanunun 31. maddesi gereğince Resmî Gazete ile yapılacak ilandan itibaren 15 gün sonra samğa 
tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşme tarihinin buna göre yapılacağının ve ilan masraflım sanıktan 
tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur. 11874 / 3 

Malatya 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Müessir fiil ve kavgada silah çekmek suçlanndan sanık Söke İlçesi, Burunköy Köyü 
nüfusuna kayıtlı, Hasan Oğ. Fatma'dan olma, 1953 D.lu, Necim (Nedim) Balcı, hakkında 
mahkememizde yapılan yargılama sonunda: 

Sanığın TCK.nun 456/1, 647 S.K. 4, 6. M.leri gereğince neticeten 54.000,— T L . ağır 
para cezası ile cezalandınlmasına ve işbu cezasının Ertelenmesine dair verilen 13/2/1986 tarih 
ve 984/580 Es. 986/32 Sayılı Karar sanığın gıyabında olup bütün aramalara rağmen sanığa 
tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete'de ilanen tebliğine karar verilerek 7201 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, ilan 
masraflarının sanıktan tahsil edilmesine dair karar ilanen tebliğ olunur. 11876 
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Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna muhalefet, görev
li memura ifa ettiği görevinden dolayı hakaret suçlarından sanıklar. 

1 — Süleyman Sırrı Şad, Hacı Mehmet oğlu 1955 D.lu Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu 
Mahallesinden. 

2 — Hasan Tahsin Seyhan, Hacı Osman oğlu Diniyeden olma 1957 D.lu Yeşilyurt İlçe
si Hıroğlu Mahallesinden. 

3 — Mehmet Oğuz, Hayri oğlu, Müşerreften olma 1957 D.lu Yeşilyurt Hıroğlu 
Mahallesinden. 

4 — Mehmet Kölük, Al i Osman oğlu 1958 D.lu Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahalle
sinden. 

5 — Mehmet Yılmaz, Bekir oğlu, Asefeden olma 1957 D.lu Yeşilyurt İlçesi Mollaka-
sım Mahallesinden. 

6 — Abdulvahap Tombul, Tevfik oğlu Aşo'dan olma 1957 D.lu Yeşilyurt İlçesi Molla-
kasım Mahallesinden. 

7 — Hüseyin Gemici, Hüseyin oğlu Haneyden olma 1959 D\lu Yeşilyurt İlçesi Haçova 
Köyünden. 

8 — Mehmet Akel, Mehmet oğlu Cevriyeden olma 1960 D.lu Yeşilyurt İlçesi Mollaka-
sım Mahallesinden. 

9 — Cemal Bağdatlı, Mahmut oğlu 1961 D.lu Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesinden. 
10 — A l i Harman, Hasan oğlu, Cennetten olma Akçadağ İlçesi Gürkaynak Köyünden. 
Haklarında yapılan yargılama sonucu 3/10/1984 gün ve 1984/49 esas, 1984/254 sayılı 

Kararla beraatlerine karar verilmiş olup, sanıkların adresleri belli olmadığından ve meskenleri 
meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 28 ve müteakkip maddeleri gereğince Res
mî Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılıp 
kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 11519 

Kartal İcra Ceza Hakimliğinden : 

E . No. : 1985/59 
K . No. : 1986/110 
Alacaklı Etem Gürol vekili Av. Nedime Uğraş'ın yaptığı icra takibi sırasında ödeme 

enirinin tebliğine rağmen süresinde mal beyanında bulunmadığından borçlu sanık Abdullah 
ve Haticeden olma (956 D.lu İzmir Kınık Aşağı Mah. C. 001/06 sahife 22, K. 711'de nüfusa 
kayıtlı olup halen Hacuaı Cad. Malkara Sokak No. 6 Cevizli adresinde ikamet eden Malik 
Vatan hakkında İlK.nun 337. maddesi gereğince 10 gün müddetle hafif hapis cezasına dair 
mahkememizden verilen 6/5/1986 tarih ve 1985/59 esas 986/110 karar sayılı ilamı bunca ara
malara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayıh Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. 
maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilanen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içeri
sinde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 11767 

E. No. : 1985/64 
K. No. : 1986/107 
Alacaklı Etem Güral vekili Av. Nedime Uğraş'ın yaptığı İcra takibi sırasında ödeme 

emrinin tebliğine rağmen süresinde mal beyanında bulunmadığından borçlu sanık Malik Va
tan, Abdullah ve Hatice'den olma 1956 D.lu İzmir Kırınk Aşağı Mah. cilt 001/06, sahife 22, 
K. 711'de nüfusa kayıtlı olup halen Hacılar Cad. Malkara Sokak No. 6 Cevizli adresinde ika
met eden Malik Vatan hakkında İlK.nun 337. maddesi gereğince 10 gün müddetle hafif hapis 
cezasına dair mahkememizden verilen 6/5/1986 tarih ve 1985/64 esas ve 1986/107 karar sayılı 
ilamı bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilanen tebliğine ve tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 11768 
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Üsküdar Asliye 2. Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden : 

Sanığın Adı ve Soyadı Esas No Karar No Karar Tarihi Cezanın Nev'i ve Kanun Maddesi 

1 — Hasan Karaman 983/491 984/187 5/6/1984 Hırsızlık: TCK. 492/1, 522, 525. 
mad. gereğince bir sene hapis o 
kadar emniyeti umumiye nezaret 
cezası ile tecziyesine. 

2 — Cemal Gürbüz 984/657 985/304 27/6/1985 6136 sayılı Kanuna muhalefet: 
6136 sayılı Kan. 13/3, 2790 S. 
Kan. CK. 19, 36, 40. mad. gere
ğince bir sene hapis üç bin lira ağır 
para cezası ve tabanca ve şarjörün 
müsaderesine. 

3 — Seyfı Sevil 981/90 985/406 25/9/1985 Hırsızlık :491/4, 81/2, 525. mad. 
ile cem'an bir sene iki ay hapis ve 
o kadar emniyeti umumiye neza
reti altında bulundurulmasına İst. 
1. Ağır Ceza Mah. 17/12/1984 T. 
974/î 30 sayılı yazısında bildirildiği 
gibi İM'İ975 tarihinde meşruten 
tahliye edildiği anlaşılmış olmak
la, meşruten tahliye kararında 
mahkemesince geri alınmasına. 

4 — Hayri Tekin 985/421 985/616 10/12/1985 Hırsızlık: TCK. 492/1, 62, 522, 
81/1, 525. mad. gereğince, altı ay 
altı gün hapis o kadar emniyeti 
umumiye nezareti altında 
bulundurulmasına. 

Yukarıda mahiyeti yazılı gıyabi hükümlerin maznunlarının bulunmaması sebebi ile tebliğ 
edilemediği cihetle 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 11523 

—e :— 

Bursa İkinci Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1986/1236 
K. No : 1986/1144 
2370 sayılı Devlet îstatislik Enstütüsü görev yetki ve kuruluş hakkındaki kanuna mu

halefet suçundan samk Hürriyet Mah. Fatih Sok. No: 17/1 Bursa adresinde oturan Metin Er
can hakkında mahkememizce verilen 21/4/1986 tarihli ve sanığın 53 S. Y.nın 31. maddesi ge
reğince neticeden 1500 T L . hafif para cezası ile mahkümüyetine ilişkin karar sanığa tebliğ edi
lememiş olduğundan 7201 S. Y.nın 28. maddesi uyannca hükmün Resmî Gazete'de ilânen teb
liğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına ve ilân masrafının 
sanıktan alınması ilânen tebliğ olunur. 

E. No : 1986/1713 
K . No : 1986/1634 
Kumar oynamak suçundan sanık Durmuş ve İkbal'den olmak 3964 D.lu Manisa nüfu

sunda kayıtlı Metin Yılmaz hakkında mahkememizce verilen 27/5/1986 tarihi ve sanığın 
TCY.nın 568/1,647 S. Y.nın 4. maddesi uyannca neticeten 4.500 TL. hafif para cezasına mah
kümüyetine emanetteki kumar parasının müsaderesine ilişkin karar sanığa tebliğ edilememiş 
oluğundan 7201 sayılı Yasanın 28. maddesi uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliği
ne ilânın yapıldığı tarihten ibaresin 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve ilân masrafı
nın sanıktan alınması ilânen tebüğ olunur. 12011 
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Serik Asliye Ceza Hakimliğinden : 
Uygulanan 

Kanun Verilen 
Esas No Karar No Karar Tarihi Sanığın Kimliği Maddesi Ceza 

1982/113 1985/264 27/12/1985 1 - Cemal Bilgili, Mustafa 
oğlu 1956 D.lu Çumra İlçesi 
Bardakçı Mah. nüfusuna ka
yıtlı olup halen Antalya İli 
Sinan Mah.de oturur. Buz-
dolap tamircisi. Bereat 

1984/137 1985/153 2/10/1985 2 - Abdullazim Erhan, Mu
harrem ve Fatmadan olma 
1922 p.lu Serik Boztepe Kö
yü nüfusuna kayıtlı olup ha- 20.000 T L . 
len İstanbul İli Küçükçekme- TCK. 491/llk, para cezası 10 
ce Altınşehir Tepebaşı Mah. 522, 523, 525, ay gözetim 
No: ll 'de oturur. 647 S. Y. 4. cezası 

Yukarıda kimlikleri yazılı sanıkların yokluğunda verilen kararlar sanıkların bütün ara
malara rağmen bulunup haklarında verilen kararlar tebliği edilemediğinden, 7201 S. Y . VD. 
maddeleri gereğince yatın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı duyurulur. 

10697 

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

K A R A R 
E. No : 1984/1732 
K. No : 1985/2914 
Davacı : K. H . 
Sanık : Nusret Şen, İsmail oğlu, Nazife'den doğma, 1942 D.lu, İstanbul, Bakırköy Se-

faköy H . Bila No. C. 11., S. 6'da kayıtlı olup, halen Bakırköy, Sefaköy, Kemalpaşa Mah. 
Sultanmurat Cad. No : 5*de mukim. Evli, 2 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, partahane işletir. Türk 
İslâm 

Suç : Gıda maddesi tüzüğüne uymamak 
Suç Tarihi : 13/2/1984 
Karar Tarihi : 26/12/1985 
Gıda maddesi tüzüğüne uymamak suçundan sanık hakkında mahkememizde yapılan 

duruşması sonunda : 
Gereği Düşünüldü : Sanığın ürettiği supanglelerin yeterli oranda süt ve şeker taşımadı

ğı böylece gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet ettiği, sanığın ikrarı, rapor ve tüm dosya mün-
derecatı ile anlaşıldığından sanığın müsnet suçtan eylemine uyan TCK.nun 398. maddesi gere
ğince takdiren 3 ay hapis cezası ve 5.000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığa 
verilen hapis cezası 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince beher günü takdiren 300 liradan 
paraya çevrilerek 27.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına. 

Sanık hakkında başkaca kanuni ve takdiri tahfife mahal olmadığına. 
Sanığın meslek ve sananının TCK.nun 402/2. maddesi gereğince 3 ay süre ile tatiline 

ve eyleminin niteliğine göre takdiren 7 gün süre ile işyerinin kapatılmasına. 
Karar kesinleştiğinde özetinin TCK.nun 402/2. maddesi gereğince 2 gazetede ilân edil

mek üzere C. Savcılığına gönderilmesine. 
230 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline. 
Temyizi kabil olmak üzere sanığın gıyabında verilen karar usulen ve alenen tefhim lalındı. 

10680 

http://Mah.de
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Sungurlu Tapulama Hakimliğinden : 

Sayı : 1972/79 K. 
Davacısı Kula Köyünden Mehmet Şenkaloğlu, Davalısı Hamit Tekcan olan Tapulama 

Tesbitine itiraz davasımn Mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda dosya incelenmek
le davalı Hamit Tekcan'ın defalarca adres araştırılmalara rağmen adresi tesbit edilmedeğin-
den adı geçene 26/2/1986 tarih 1972/79 Esas 1986/41 sayılı kararında Kula köyüne ait 693 
Nolu Parsel hakkında tanzim edilen Komisyon Kararında başkan ve bir üyenin imzası bulun
madığından dosyanın gereğinin yapılmak üzere Kadastro Müdürlüğüne tevdiine dair kararın 
Davalı Hamit Tekcan'a tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 11254 

Kırıkkale 1. İcra Memurluğundan : 

1986/1538 
İLANEN TEBLİGAT 

Alacaklı : Bekir Akkoç vekili Av. Naci Özkılıç - Kırıkkale 
Borçlu : Dursun Gümüş - Tepebaşı Mh. Mehmet Akif Cad. No: 44 Kırıkkale 
Borç Miktarı : 263.050,— lira asıl ve icra masrafları, 
Takibe esas senet : 23/4/1986 tanzim ve 13/5/1986 vade tarihli senet. 
Yukarıda alacaklısı, borçlusu ve borç miktarı yazılı bulunan taraflar arasındaki icra 

takibinde borçlu Dursun Gümüş adına çıkarılan ödeme emri bilâ tebliğ iade edilmiş, yaptırı
lan zabıta tahkikatında borçlunun adresi tesbit edilememiştir. Bu sebeple (5) günlük ödeme 
emrinin 7201 sayılı Kanunun 28 ile müteakip maddelenne teffikan kanuni süreye (20) günlük 
bir süre ilave edilmek suretiyle ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilanın gazete ile neşri tarihinden itibaren (30) gün süre içersinde ödemeniz, takibin 
dayanağı senet kambiyo senedi niteliğine haiz değil ise (25) gün içersinde mercie şikayet etme
niz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değil ise yine bu (25) gün içersinde ayrıca ve 
açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz, aksi taktirde icra takibindeki kambiyo sene
dindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan, 5.000,— 
liraya kadar para cezası ile mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcu itfa veya im-
hal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı itirazınız var ise bunu sebebleri ile birlikte 
25 gün içersinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirmediğiniz taktirde ve yine 25 gün içersinde 
İc. İf. K.nunun 74 ncü maddesi gereğince mal beyamnda bulunmanız, bulunmassanız hapsen 
tazyik olunacağınız, hiç mal beyamnda bulunmadığınız veya aykırı beyanda bulunmuşsanız 
yine hapsen tazyik edileceğiniz hususları mal beyanı ve Kırıkkale Tepebaşı Mh. Mehmet Akif 
Caddesi No: 44'deki adresinizde 20/5/1986 tarihinde Buzdolabı, 11 Adet Ayçiçek yağı, 6 adet 
Ayçiçek Yağı, 20 adet Omo ve Tursil, 70 adet Oma ve Tursil gıyabınızda haciz edildiğinden 
ödeme emri ve İc. İf. K.nunun 103 ncü maddesi gereğince davet kağıdı yerine kain olmak üze
re ilanen tebliğ olunur. 11867 

• 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

Sınırlı Sorumlu Demirci Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmı kredi desteği ile Kooperatifimizin sorumluluğu al
tında yapılacak olan 81 işyeri, çırak okulu ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük Sanayi Site
si inşaatı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları ve 8/2574 sayılı Kararnameye tabi 
olmak kaydıyla kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale, 24/9/1986 günü saat 9.30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda yapılacaktır. 
2 — Sözkonusu işin 1986 yılı birim fiyatlarına göre birimci keşif bedeli 470.000.000,— 

TL. olup, adı geçen iş için ilgili Kooperatife hitaben alınacak limit içi geçici teminatı 
14.100.000,— TL.sidir. 
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3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasını Kooperatifimizin Sanayi Çar
şısı Belediye Düğün Salonu altı Demirci/Manisa veya T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlü
ğü Satınalma ve Satma Komisyonu Raportörlüğü Sıhhiye/Ankara adresinden 100.000,— TL. 
bedel mukabili makbuz karşılığında temin edebilirler. 

4 — İştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen şartların yanı sıra enaz işin keşif bedeli 
kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi ile keşif bedelinin yarısı kadar benzer ve resmi bir işi 
müteahhit sıfatıyla bitirdiğine dair işbitirme belgesinin aslı ile bu belgeyi teşvik edici hakediş 
ve kabul tutanaklarını beraber ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5 — a) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosyalarını için
deki evrakları belirtilen dizi pusulasını da ihtiva edecek şekilde engeç 18/9/1986 günü saat 
17.00'ye kadar firmaya temsile yetkili şahısça imzalı dilekçe ile kapalı zarf içinde, 

b) Yeterli görülen firmalardan ihaleye katılacakların eksiltme ve Özel İdari şartna
mede mevcut açıklamaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 24/9/1986 günü saat 9.00'a 
kadar firmayı temsile yetkili şahısça, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı A Blok 4. Kat 421 no'lu odasında toplanacak İhale Komis
yonu Başkanlığına dosya alındı belgesi karşılığında teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgeleri 22/9/1986 gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız tarafın
dan verilecektir. 

7 — Kooperatifimiz İhale Kanununa tabi olmadığından Komisyon Yeterlik Belgesi ve
rip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta ertelemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 

8 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez. Keyfiyet 
ilân olunur. 

NOT : Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 12427 / 2-1 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünce lüzumlu yağmurlama sulama tesisleri için 
malzemeler kapalı teklif usulü ile satmalı nacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Karanfil Sok. No : 62 deki Genel Müdürlük veznesinden 
5.500,— T L . karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 23/9/1986 Salı günü saat 12.00'ye kadar Alım-
Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği

ne yapmakta serbesttir. 12209 / 2-1 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 5 adet dalgıç tipi motopomp kapalı teklif usu
lü ile satınalmacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Karanfil Sokak No : 62'deki Genel Müdürlük veznesinden 
5.000,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 23/9/1986 Salı günü saat 12.00'ye kadar Alım-
Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 12195 / 2-1 
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Sınırlı Sorumlu Taşova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi kredi desteği ile Kooperatifimizin sorumluluğu 
altında yapılacak olan 104 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük Sanayi Sitesi inşaatı, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ve 8/2574 sayılı Kararnameye tabi olmak kay
dıyla kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale 25/9/1986 günü saat 9.30'da Sanayi ve Ticaret Bakanhğı'nda yapılacaktır. 
2 — Sözkonusu işin 1986 yılı birim fiyatlarına göre birinci keşif bedeli 761.501.273,— 

T L . olup, adı geçen iş için ilgili kooperatife hitaben alınacak limit için geçici teminatı 
22.845.038,— TL.sıdır. 

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasını Kooperatifimizin Hüseyin A l 
tın Pasajı Kat: 3 Taşova-Amasya veya T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü satmalına ve 
satma komisyonu raportörlüğü Sıhhiye/Ankara adresinden 100.000,— TL. bedel mukabili mak
buz karşılığında temin edebilirler. 

4 — İştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen şartların yanısıra enaz işin keşif bedeli ka
dar (B) grubu müteahhitlik karnesi ile keşif bedelinin yarısı kadar benzer ve resmi bir işi müte
ahhit sıfatıyla bitirdiğine dair işbitirme belgesinin aslı ile bu belgeyi teşvik edici hakediş ve 
kabul tutmaklarını beraber ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5 — a) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosyalarını için
deki evrakları belirtilen dizi pusulasını da ihtiva edecek şekilde engeç 17/9/1986 günü saat 
17.00'ye kadar firmaya temsile yetkili şahısça imzalı dilekçe ile kapalı zarf içinde, 

b) Yeterli görülen firmalardan ihaleye katılacakların eksiltme ve Özel İdari Şartna
mede mevcut açıklamaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 25/9/1986 günü saat 9.00'a 
kadar firmayı temsile yetkili şahısça, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı A Blok 4. Kat 421 No'lu odasında toplanacak İhale Komis
yonu Başkanlığına dosya alındı belgesi karşılığında teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgeleri 22/9/1986 gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız tarafın
dan verilecektir. 

7 — Kooperatifimiz İhale Kanununa tabi olmadığından Komisyon Yeterlik Belgesi ve
rip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 

8 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez. Keyfiyet 
ilân olunur. 

Not : Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 12238 / 2-2 

Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizin 1986 yılı mahsulü 280 ton Orso Buğday ile 190 ton Zafer 160 çeşidi 
Arpa partiler halinde açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Bu işe ait: a) Buğdağ için muhammen bedel 20.440.000,— TL. olup her parti için 
219.000,— TL. geçici teminat alınacaktır. 

b) Arpa için muhammen bedel 11.970.000,— T L . olup her parti için 
94.500,— TL. geçici teminat alınacaktır. 

3 — Buğday ve Arpa ihalesi 23/9/1986 Salı günü saat 14.00'de İşletme binasında 
ve Ahm-Satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — İşletmemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 — İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, İşletmemiz Müdürlüğünde 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana Ticaret borsalarında mesai saati dahilinde görülebilir. 

12210 / 2-2 
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Ankara Büyük Şehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden 
(EGO) 

1 — Kuruluşumuzca, 590 HO Tipi M A N marka otobüsler için, 120 adet iç lamba anah
tarı piyano tipi (Tuşlu tip tek çıkışlı) ve 160 adet park lamba rölesi (24 V SR 9812 veya 9871) 
malzemesi 22/9/1986 günü saat 10.00'da EGO Genel Müdürlüğünde firma nam ve hesabına 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir. 
3 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
4 — Her türlü yazışmalarda 262-85/MY. Referansı ile İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi 

Başkanlığı Ticaret Müdürlüğüne başvurulacaktır. 
5 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmesi için 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar (Hüviyet veya Vekaletname) 
c) 4.800,— TL. tutarında geçici güvence, güvence alındısı veya banka teminat mektubu) 
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesi. 
e) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1986 yılına ait) 
f) Yurt içi İdari Şartname Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücret karşılığı temin 

edilebilir. 
g) Fiatlara KDV dahil edilecektir. 12166 / 1-1 

Mill i Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Daire Başkanlığından : 

1 — Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için 1 Adet Deniz Dibi Profil Çıkarma cihazı 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 51-p maddesine göre yurt dışından satınalınacaktır. 

2 — İhalesi 31 Ekim 1986 günü Saat 10.00'da M.S.B.lığı Dış Tedarik Daire Başkanlı
ğında yapılacaktır. Şartnamler yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir İç Tedarik Bölge Başkan
lıklarından, yurtdışında WASHİNGTON Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, PARİS, LONDRA, 
ROMA, Kıdemli Askeri Ataşeliği MADRİT, OSLO, OTTOWA Askeri Ataşelikleri ile KOB-
LENZ Askeri irtibat Heyeti Başkanlıklarından dilekçe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi 
karşılığında ücretsiz temin edilir. 

3 — Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmiyecektir. 
4 — Usulüne uygun teklifler engeç 30 Ekim 1986 günü saat 16.00'ya kadar M.S.B. lığı 

Genel Sekreterliği genel evrak müdürlüğünde bulundurulacak, postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 12220 / 1-1 

1 — Dz.K.K.hğı ihtiyacı için 1986 mali yılı içinde 1 Set Otomatik Plot Elemanları 2886 
sayılı Kanunun 51/ P maddesine göre kapalı teklif usulü ile yurtdışından satın alınacakıtır. 

2 — İhalesi 31 Ekim 1986 günü saat 11.00'de M.S.B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığın
da yapılacaktır. Şartnameler yurtiçinde Ankara, İstanbul, İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlık
larından (Dilekçe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığı) ve yurtdışından 
WASHİNGTON, LONDRA, MADRİT, PARİS, ROMA, OSLO, TOKYO, OTTOWA As
keri Ataşeliği ve KOBLENZ Türk Askeri İrtibat Heyeti Başkanlığından, ücretsiz temin edilir. 
Geçici teminat alınmayacak, telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 

3 — Usulüne uygun teklifler engeç 30 Ekim 1986 günü saat 16.00'ya kadar M.S.B. Ge
nel Evrak Müdürlüğünde bulundurulacak, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12221 / 1-1 



10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

Sümerbank Satınalma Müessesesinden : 
30.000 K G . B E Y A Z TERMOPLASTÎK SATINALINACAKTIR 

Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 30.000 Kg. Be
yaz Termoplastik şartnamesi esaslarında satınalınacaktır. 

Teklifte 46303/Beykoz dosya numaramız belirtilecektir. 
Teklif verme son günü 17/9/1986 saat 17.30 kadardır. 
Postada vaki teklif gecikmeleri kabul edilmez. 
İştirak teminatı 1.000.000,— TL. olup teklif ile birlikte verilecektir. 
Bu işe ait teklif isteme mektubu ve şartname İstanbul/Bahçekapı da mukim Sümerbank 

Satınalma Müessesesi Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen 

veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 12167 / 1-1 

Tirebolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% 3 
Satışa Çıkarılan Emvalin Parti M i k t a r ı Teminatı 

C i n s i Adedi Adet M ' / D M ' (TL.) 
Çam Tomruk 10 851 244.220 345.000 
Ladin Tomruk 45 3514 1239.454 1.566.000 
Kayın Tomruk 9 935 169.858 187.000 
Karaağaç Tomruk 4 186 59.527 98.000 
Akçaağaç Tomruk 1 104 31.210 29.000 
Kızılağaç Tomruk 6 990 102.347 84.000 
Ladin Maden Direk 1 614 61.308 57.000 
Kayın Sanayi Odunu 3 492 67.426 44.000 
Kızılağaç Sanayi Odunu 1 127 8.916 6.000 
Akçaağaç Sanayi Odunu 1 104 17.079 11.000 

G E N E L T O P L A M 81 7992 2001.345 2.427.000 

1 — İşletmemiz müdürlüğü muhtelif depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı ya
zılı orman emvalleri 17/9/1986 tarihinde saat 14.00'de açık artırmalı ve vadeli olarak satılacaktır. 

2 — Satışa iştirak etmek isteyenlerin 171/A sayılı tebliğ Ek. no. 1 ve 2 nolu şartname
deki belgeleri komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

3 — Emvaller depodan kaldırılmadıkça teminat iade veya mal bedeline mahsup edilmez. 
4 — Emvallerin satış işlemi; 
a) Kayın cinsi emvallerin satışı peşin yapılabileceği gibi % 25'i ve vergileri peşin baki

yesi limit dahili banka teminat mektubu karşılığında 6 ay vadeli, 
b) Diğer emvallerin satış işlemi peşin yapılabileceği gibi °?o 50 si ve vergileri peşin ba

kiyesi limit dahili banka teminat mektubu karşılığında 3 ay vadelide yapılabilir. 
c) Peşinat alındıktan sonra bakiye alacak ve buna tekamül eden faiz bakiye alacak 

ile birlikte vade sonunda tahsil edilecektir. 
5 — Teminatı banka mektubu olarak ibraz edeceklerin teminat mektuplarına işletme

mizin adını ve parti numaralarını yazdırmaları. 
6 — Bu satışa ait Şartname, İlan ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, 

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde ve bölgelerinde 
görülebilir. 

7 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvur
maları ilan olunur. 12377 / 1-1 
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Sümerbank Bünyan Halıcılık ve Battaniye Sanayii Müessesesinden : 

H U R D A MALZEME-MAKİNA VE TALİ HASILAT SATILACAKTIR 
— 17 Eylül 1986 Çarşamba günü saat 14.30 da Hurda Malzeme Makina ve tali hasılat

lar satılacaktır. 
— Açık pazarlık müessesemizde ve şartnamemiz esasları dahilinde yapılacaktır. 
— Bu satışa ait liste Müessesemizden temin edilebilir. 
— Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

11821 / 1-1 

İç Tedarik Belge Başkanlığı 2 Nolu İh.Kom.Bşk.lığından : 
Sirkeci/İSTANBUL 

1 — M.S.B. (K K.K.)hğı ihtiyacı için aşağıda yazılı dört kalem malzeme hizasında ya
zılı gün ve saatte 2886 /j^ıh Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihalesi Sir
keci/İstanbul İç.Ted. Boifc,e Bşk.lığı 2 Nolu İh. Kom. Bşk.lığınca yapılacaktır. Aranacak bel
gelerin şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Ko
misyona verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilecektir. 

2 — Evsaf, şartnamesi ve numunesi Komisyonda görülebilir ve Ev. şartnamesi İzmir 
ve Ankara İç.Ted. Bölge Bşk.lığında görülebilir. 

Tutarı Geç. Tem. İhale Gün 
C i n s i Miktarı TL. TL. ve Saati 

• İplik dikiş beyaz polyesterli 170/3 1.000 Kg. 4.200.000 126.000 3/9/1986 
• İplik dikiş haki naylon 210/4 7.000 Kg. 32.200.000 966.000 Salı 
• İplik dikiş haki polyesterli 170/3 7.000 Kg. 32.200.000 966.000 Saat: 11.00 
• İplik dikiş siyah saya polyesterli 12.500 Kg. 63.750.000 1.912.500 

132.350.000 3.970.500 
12056 / 1-1 

Emet Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Aşağıda müfredatı gösterilen 74 parti halindeki orman emvali 26/9/1986 Cuma günü 
saat 14.00'te İşletmemizde toplanacak komisyon huzurunda açık artırmalı ve vadeli olarak satılacaktır. 

Satışa iştirak etmek istiyenlerin 26/9/1986 Cuma günü saat 14.00'e kadar almak iste
dikleri partilerin teminatlarını yatırarak işletmemiz saüş komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Muhammen % 3 Geçici 
Parti Miktarı Bedeli Teminatı 

D e p o s u Cins ve Nevi No: M 3 D M 3 (TL.) (TL.) 

Tavşanalanı Maden Direk I.S. 1 50.381 38.400 59.000 
» » II.S.N.B.Çk.Tom. 8 220.250 70.000 466.000 

Il.S.Uz.e Çk.Tom. 1 20.627 86.000 54.000 
»y İli. S.U/.B. Çk.Tom. 1 16.698 64.000 33.000 
j» l l l .S.K- B.Çk.Tom. 14 411.974 40.000 500.000 
i s III.S.N B.Çk.Tom. 49 2299.683 53.000 3.677.000 

T O P L A M 74 Parti 3019.613 M 1 4.789.000 

12191 / 1-1 
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Sümerbank Satınalma Müessesesinden : 

75.300 M E T R E POLYESTER ASTAR SATIN ALINACAKTIR 
Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş. Gen. Müdürlüğü için 75.300 metre muhtelif renklerde 

polyester astar satın alınacaktır. 
Teklifte dosya no. 46321 ve 46322/Manisa referansımız belirtilecektir. 
Teklif verme son günü 18/9/1986 günü saat 17.30'a kadardır. Postadaki vaki gecikme

ler kabul edilmez. 
Kati teminat mal tutarının % 5'i oranında olacaktır. 
Teklif verecekler bu işe ait teklif isteme mektubunu iç alım şartnamesini ve teknik özel

likleri belirtir listeyi Satınalma Müessesesi İç Alım Müdürlüğünden temin edebilirler. 
Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

kısmen ve tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 12222 / 1-1 

Yenimahalle Belediye Başkanlığından : 
1 — Ankara Yenimahalle Belediyesince aşağıdaki işler 2886 sayılı Yasasının 35/a mad

desi hükümlerine görü kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — Bu ihalede 19 Ocak 1986 gün ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayın

dırlık ve İskan Bakanlığı'nın tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 
1. Keşif Geç. Tem. 
Bedeli Mik. İhale 

3 — İşin Adı (TL.) (TL.) Tarihi Saati 

a) Tuz Deposu İnş. Park Bahçe
ler Müd. 22.000.000 660.000 22/9/1986 15.00 
b) Lokal, Isı Merkezi, Depo ve 
Atölye İnş. 89.412.154 2.682.364 23/9/1986 15.000 

4 — İhaleler Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

5 — İhale Şartnamesi ve diğer Evraklar mesai saatleri içerisinde Fen İşlerinde görülebilir. 
6 — İsteklilerin Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi, İdari Şartname özel Şartname 

ve Yapı Tesis ve Onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine uygun bedele ait kriterler teb
liğine göre: 

A - İhaleye Katılma Belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte. 
a) Yapı araçları (15 Puvan) 
b) Teknik Personel 
c) Mali Durum (25 Puvan) 
d) Taahhüt durumu (Daha önce yaptığı işler 30 Puvan, sicil durumları 20 Puvan, halen 

devam edilen işleri 10 Puvan, ayrı ayrı düzenlenecektir.) bildirim ve belgelerini. 
e) Bildirilerin bu işlerin adına alınması ve taahhütnamelerinin noter tasdikli olması.. 
f) Enaz B grubundan işin Keşif Bedeli kadar müteahhitlik karnesi (Aslını ibraz etmek 

şartıyla) noter tastikli suretini. 
B - İhaleye girebilmek için teklif mektupları ile birlikte. 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (İlk ilan tarihinden sonra alınmış.) 
c) Noter tastikli İmza Sirküleri. 
d) Yenimahalle Belediye Başkanlığı adına alınmış; yukarıda miktarları yazılı geçici te

minat mektuplarını veya aynı miktarda nakit yatırılmış geçici teminat vezne alındılarını, 
7 — İhaleye Katılma Belgesi alma için son müracaat tarihi 18/9/1986 günü mesai saati 

sonuna kadar Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 
8 — Yeterlilik Belgesine hak kazanmış istekliler tekliflerim en geç yukarda belirtilen 

ihale Tarihlerinde Saat 14.00'de kadar Belediye Başkanlığına sıra numarası alındı makbuzları 
karşılığında teslim etmeleri şarttır. 

9 — Telgrafla müracaatlar ve Postadaki Vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
10 — İstekliler her iş için ayrı ayrı dosya vereceklerdir. 
11 — Keyfiyet ilan olunur. 12250 / 1-1 
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Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünce 6 adet Pipe-Line Sistem süt sağim maki-
nası kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Karanfil Sokak No: 62'deki Genel Müdürlük veznesinden 
5.500,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — istekliler teklif mektuplarını en geç 25 Eylül 1986 Perşembe günü saat 12.00'ye 
kadar Alım-Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığına vermesi şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — idaremiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği

ne yapmakta serbesttir. 12251 / 2-1 

Orman Ürünleri Sanayi Korumu Demirköy işletme Müdürlüğünden : 

Parti M . Bed. Teminatı 
C i n s ve K a l i t e s i Adedi Miktarı TL. T L . 

IV.S.Ya.Bh.h.Kayın Kereste 4 71.395 72.000 514.000 
I.S.NB.Ym.Bh.h.Kayın Kereste 1 19.269 195.000 376.000 
II.S.NB.Ym.Bh.h.Kayın Kereste 3 66.963 165.000 1.105.000 
III.S.NB.Ym.Bh.h.Kayın Kereste 12 257.159 90.000 2.314.000 
IV.S.NB.Ym.Bh.Kayın Kereste 51 1012.807 68.000 6.887.000 
IV.S.NB.Ym.Bh.h.Kayın Kereste 16 252.701 56.000 1.415.000 
III.S.NB.Ya Meşe Kereste 2 23.530 185.000 435.000 
IV.S.NB.Ym.Meşe Kereste 10 181.618 83.000 1.507.000 
Iskarta Meşe Kereste 1 16.555 28.500 47.000 
I.S.Kayın Parke 1 180.00 5.750 104.000 
II.S.Kayın Parke 4 1413.10 5.250 742.000 
III.S.Kayın Parke 1 426.00 4.250 181.000 
I.S.Meşe Parke 1 360.00 11.000 396.000 
II S.Meşe Parke 1 360.00 9.000 324.000 
III.S.Meşe Parke 1 240.00 5.000 120.000 
T O P L A M 109 Par. 16.467.000 

1 — Yukarıda cinsi ve kalitesi yazıh 87 parti kayın 13 parti meşe keresteler 6 parti kayın 
3 parti meşe parkeler 22 Eylül 1986 Pazartesi tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.30'da 
Fabrika satış salonunda Komisyonumuz tarafından her parti ayrı ayrı açık artırmah ihale ile 
satılacaktır. 

2 — Satışlarımız IV. S. kayın ve meşe keresteler vergileri peşin, mal bedeli hiç peşinat
sız, 6 aya kadar vadeli aylık net % 4 faiz uygulamalı ürün tutarı bedeli faiz tutarı bedeli limit 
içi müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı, diğer kereste ve parkeler % 25'i peşin, % 75'i 
6 aya kadar vadeli aylık net % 4 faiz uygulamalı ürün tutarı bedelinin °7o 75'i ile faiz tutarı 
bedelinin limit içi müddetsiz kat-i banka teminat mektubu karşılığı satılacaktır. 

3 — Bu satışla ilgili şartname ve ebat listeleri ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü, Bolu, 
Bartın, Devrek, Ayancık, Vezirköprü Müessese Müdürlükleri, Düzce, Dursunbey, Eskipazar, 
Yenice İşletme Müdürlükleri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde, emvaller ise işletmemiz 
istif yerinde görülebilir. 

4 — Satışla ilgili teminatlar satış günü saat 13.00'e kadar alınacaktır. 
5 — Satışla ilgili vergi ve resimler; %o3 karar pulu, % 3 vilayet hissesi, Wo 3 Bakardık 

fonu, °?o 2-1 dellaliye ve toplam üzerinden % 10 KDV alıcısına ilân masrafları ise İşletmemize 
aittir. (Parkelerde % 3 Bakanlık fonu yoktur.) 

6 — İşbu ihalemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, Komisyonumuz ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 12376 / 1-1 
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Erzincan Garnizonu Askeri Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini fiatı, tahmini tutarı, geçici teminatı ve ihale tarih
leri belirtilen muhtelif yiyecek maddeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci madde esas
larına göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. 

' Not : 187 Ton Kuru Fasulye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 nci madde esaslarına 
göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhale Komisyonumuz salonunda yapılacaktır. 

2 — Şartname ve ekleri 3 ncü Ordu Satınalma Komisyon Başkanlığında, Ankara M.S.B. 
İç Tedarik Bölge Başkanlığında, İstanbul M.S.B. İç Tedarik Bölge Başkanlığında görülebilir. 

3 — İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun esaslarına göre Ticaret ve Sanayi Odası Belgeleri 
ve geçici teminatını ihale saatine kadar komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. 

Not : Resmî Gazete'nin 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı ilanda yazılı, Yeşil Mer
cimek, Kırmızı Mercimek, Nohut Koçbaş ve Kuru Fasülye'nin ihale gün ve saat'i sehven 
28/8/1986 yazıldığından geçersizdir. 

B. Fiatı T. Tutarı G. Tem. 
C i n s i Miktarı (TL.) (TL.) (TL.) İhale Gün ve Saati 

Yeşil Mercimek 95 Ton 520 49.400.000 1.482.000 23 Eylül 1986 10.00 
Kırmızı Mercimek 37 Ton 500 18.500.000 555.000 23 Eylül 1986 10.15 
Nohut Koçbaş 105 Ton 395 41.475.000 1.244.250 23 Eylül 1986 10.30 
Kuru Fasulye 187 Ton 550 102.850,000 3.085.500 23 Eylül 1986 11.00 

— • 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü İşletme Müesse
sesi Müdürlüğünden : 

P L A N E T DİŞLİSİ İMAL EDİLECEK V E MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ 
İLE MUHTELİF CİNS ÇELİK CİVATA VE MUHTELİF CİNS 

SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

1 — Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak satın alınacak Muhtelif çelik 
civata ve 61 kalem inşaat malzemesi ile muhtelif cins spor malzemesi ve imal ettirilecek planet 
dişlisi için kapalı zarfla yapılacak eksiltmenin son teklif verme günleri aşağıda gösterilmiştir. 

C i n s i Miktarı İhale Tarihi Saati 

Muhtelif inşaat malzemesi 61 Kalem 23/9/1986 15.000 
Metrik civata, yaylı düz ağızlı, Rondele, havza başlı 
ağaç vidası, çatal pim (kupilya) 30 Kalem 30/9/1986 15.00 
Planet Dişlisi 40 Adet 30/9/1986 15.00 
Spor malzemesi Muhtelif 30/9/1986 15.00 

2 — Teklif zarfları ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Karadon Taşkömürü İşletme 
Müessesesi Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de Zonguldak'ta Karadon Taş
kömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 
5 — Şartnameler Zolguldak'ta Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya di

lediğine yapmakta serbesttir. 12374 / 1-1 
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M . K . E . Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden : 

H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR 

Aliağa Gemi Söküm Tesislerimiz ile Kara Hurdası Toplama ve Değerlendirme Merke
zinde bulunan ve aşağıda sıralanan 22 kalem hurda malzeme kapalı zarfla teklif alınarak 
satılacaktır. 

Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü PK.35 Aliağa/İZMİR ve Genel Müdürlük 
Piyasa Satışları Gurup Başkanlığı Tandoğan/ANKARA'dan temin edilebilir. 

Teklifler engeç 23 Eylül 1986 Sah günü saat 14.00'e kadar Aliağa Yeni Foça yolu 5. 
Km.deki Fabrika Müdürlüğümüze verilecektir. 

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

Takribi Geç. Tem. 
M a l z e m e n i n C i n s i Miktar T L . 

Demir çelikli pik hurdası 86/109 (Gem Sat-109) 150 Ton 1.500.000 
Muhtelif boru hurdası 86/116 (Gem Sat-116) 50 Ton 625.000 
Gemi krank hurdası (kırılmış durumda) 
86/160 (Gem Sat-160) 150 Ton 1.550.000 
Demir çelikli pik hurdası 86/164 (Gem Sat-164) 240 Ton 2.200.000 
Saç hurdası 86/174 (Gem Sat-174) 150 Ton 1.650.000 
Saç hurdası 86/175 (Gem Sat-175) 100 Ton 1.110.000 
Saç hurdası 86/176 (Gem Sat-176) 200 Ton 2.000.000 
Demir çelikli bakır hurdası 86/177 (Gem Sat-177) 10 Ton 1.150.000 
Yakıt hurdası 86/178 (Gem Sat-178) 200 Ton 1.070.000 
B) Kara Hurdası Tesislerindeki malzemeler, 

Takribi Geç. Tem. 
M a l z e m e n i n C i n s i Miktar TL. 

Lastik hurdası 86/107 (Top Sat-107) 120 Ton 1.100.000 
Lastik hurdası 86/119 (Top Sat-119) 130 Ton 1.800.000 
Motor hurdası (blokları kırık) 
86/136 (Top Sat-136) 100 Ton 1.700.000 
Janth lastik hurdası 86/137 (Top Sat-137) 60 Ton 980.000 
Jant hurdası 86/138 (Top Sat-138) 30 Ton 760.000 
Lastik hurdası 86/148 (Top Sat-148) 100 Ton 1.000.000 
Demir çelik hurdası 86/158 (Top Sat-158) 600 Ton 3.600.000 
Demir çelik hurdası 86/159 (Top Sat-159) 800 Ton 5.750.000 
Bronz talaşı (Pirinç talaşı ile karışık) 
86/160 (Top Sat-160) 10 Ton 1.080.000 
Pik hurdası 86/161 (Top Sat-161) 100 Ton 900.000 
Çinko hurdası 86/162 (Top Sat-162) 10 Ton 650.000 
İş makinası difransiyeli hurdası 86/163 (Top Sat-163) 50 Ton 700.000 
Caterpiller D6 dozer hurdası (Halatlı) (4 Adet mo
torlu, 2 Adet motorsuz) 86/164 (Top Sat-164) 50 Ton 1.060.000 

NOT : 86/Gem Sat-178 dosya numarası ile satışa sunulan 200 ton hurda yakıtın alımı 
esnasında alıcı firma deniz kirlenmesine ve yangına karşı önleyici tedbirleri 
almakla yükümlüdür. Aksi halde teminat irad kaydedilir. Gemiden hurda ya
kıtın alımı firmaya aittir. 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizde ihtiyaç fazlası olarak aşağıda belirtilen malzemeler 25/9/1986 ta
rihinde kapalı teklif mektubu almak suretiyle satılacaktır. 

2 — Malzemelere ait şartname bedelsiz olarak aşağıda belirtilen adreslerden temin 
edilebilir. 

a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden; 
b) Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80'deki Genel Müdürlüğümüzden; 
isteklilerin iş günleri mesai saatleri içerisinde müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne baş

vurmaları halinde malzemeler kendilerine gösterilecektir 
3 — isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektupları

nı geçici teminatları ile birlikte 25/9/1986 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Ha
berleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ile Müessesemizin Devlet ihale Kanunları
na tabi olmadığ ilan olunur. 

M a l z e m e C i n s i Kalite Ebadı Miktarı Birimi 
1 — Pirinç çubuk (yuvarlak 4 köşe, 

6 köşe) MS-58 ^6-80 mm 91.279 Kğ. 
2 — Pirinç levha, lama, kaynak teli MS-58 Muhtelif 11.114 yi 

3 — Pirinç boru » y 6.256 11 

4 — Bronz çubuk (Yuv. 6 köşe 
döküm) Muhtelif yy 20.809 11 

5 — Tel (yaylık, kurşun alaşımlı ve 
galv.) y t 11 5.353 11 

6 — Yüksek karbonlu çelik i i P 12-80 mm 9.662 11 

7 — Galvanizli Saç 1i 08x100x200 20.000 y y 

8 — Krom nikel çubuk, 6 köşe saç yy Muhtelif 3.040 11 

9 — Yaylık çember, çelik şerit levha, 
pikşim » ) 11 22.750 yy 

10 — Hasır çelik y i 130x50 24.678 11 

11 — Bakır çubuk elektrolitik bakır tel y J 06,5-55 mm 33.703 i y 

12 — Bakır saç elektrolitik lama yi Muhtelif 5.094 yy 

13 — Bakır boru y t 11 8.980 Metre 
14 — Alimunyum (çubuk lama 

köşebent U profil) y i t 1 7.804 Kğ. 
15 — Alimunyum boru ti yy 3.193 Metre 
16 — Alimunyum' saç yi y y 2.585 Kğ. 
17 — Dörtköşe altıköşe çelik C-1010.C-1090 ty 104.066 Kğ. 
18 — Dörtköşe altıköşe çelik C-3315.C-7245 y y 11.518 Kğ. 
19 - Ray (P-8, P-18, P-33, KP-70, P-ll) Muhtelif yy 718.837 " 
20 — Pik boru Dikişli boru yi y y 13.628 Metre 
21 — Çelik çekme boru 11 yy 16.845 11 

22 — Nervürlü demir A-I , A-II 0 12-14 mm 75.056 Kğ. 
23 — Nervürlü Demir A-I , A-II Muhtelif 147.066 Kğ. 
24 — Çelik lama Ç-1010, Ç-9260 »» 144.000 ) ) 
25 — Külçe kurşun 80.000 

+ —<%10 11 

26 — Ferro alaşımlar (kobalt, ferro 
Bor, ferro fosfor, ferro silika 
alimunyum) 9.360 y i 

27 — L P G Ocak tüpü (2,5-12-25) 624 Adet 
12168 / 2-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
17. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Köy Hizmetleri îl Müdürlüğünden : 

Aşağıda yeri, konusu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ve saati yazılı 
işler 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri İl Mü
dürlüğünün Barboros Mahallesi Ezine Caddesi, No: 272 adresindeki İdare binasında eksilt
meye çıkarılmıştır. 

Keşif Geçici Belge İçin İhale 
Sıra Bedeli Teminatı Son Mür. Tarihi 
No İşin Yeri Konusu TL. TL. Tarihi Saati 

1 Çanakkale-Lâpseki- Gölet Sul. 
Nusratiye Kanal.Proje 9.553.449 286.603,50 23/9/1986 30/9/1986 

10.00 
2 Ç.Kale-Gelibolu-De- Gölet Sul. 

girmendüzü Kanal .Proje 2.339.426 70.183,— 23/9/1986 30/9/1986 
14.00 

3 Ç.Kale-Gelibolu Gölet Sul. 
Karainebeyli Kanal.Proje 2.298.833 68.965 — 23/9/1986 30/9/1986 

16.00 
Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hiz-

metleri îl Müdürlüğü İdare binasında görülebilir. İsteklilerin işe müracaat için son gün olan 
23/9/1986 tarihinde saat 17.30'a kadar Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne müracaatla verecek
leri dilekçelerinde; 

1 — Resmi Dairelerden alınmış benzeri proje yaptığına dair iş bitirme belgesinin aslını 
veya noterden tasdikli suretini. 

2 — İhale şartnamesinde belirtilen alet ve donanım bildirimini (kendi malı olanlarının 
aidiyetini belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterleri
nin noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu alet ve donanımın 
halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir.) 

3 — Teknik personel bildirimini (ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak.) 
4 — Mali durum bildirimini (ilgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra 

alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş banka mektupları bildirime eklenecektir.) 
5 — İsteklilerin son yıla ait onaylı mali bilançoları ile son yıla ait ödedikleri gelir veya 

kurumlar vergisini gösteren belgeleri vermesi. 
6 — Taahhüt durumu bildirimini (isteklilerin son beş yılda bitirmiş oldukları ve katıl

ma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak 
hizmet işlerini gösterir işlerin bitirilen ve arta kalan kısımlarının ihale tarihleri ile keşif bedel
leri miktarlarının ayrı ayrı bildirimde gösterilmesi zorunludur.) 

7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış 
tasdikli iş yeri görme belgesi. 

8 — Kanuni ikametgah belgelerini. 
9 — Özel kişilerle, kollektif şirket teknik ortağının meslek odaları kimlik kartları ile 

öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgeleri, Anonim, Limited Şirketlerinin ise 
Meslek Odaları tescil belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten 
öğrenim belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini vermesi. 

10 — Projenin kapsamına girecek hizmetleri iş süresince yürütmekle sorumlu olan bu 
türlü mühendis ve teknik elemanlarla ilgili sözleşmenin noterden tasdikli örneğini ve bu ele
manların benzer iş yaptıklarını belgeleyen evraklar vermesi (resmi dairelerden alınmış yazılar, 
bonservisler, özel ve tüzel kişilerden alınmış bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel 
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kişide çalıştığını belgeleyen ve o tarihte sirgorta primini yatırdığım gösteren evrak asılları veya 
noter tasdikli suretleri). 

11 — Firma tarafından son beş yılda yapılmış ve halen yapılmakta olan benzeri proje
lerin özellik ve boyutları belirtilip, bu projelerin hangisinin gerçekleşme safhasında geçtiği, 
hangisinin geçmediği, nedenleri, uluslararası kurumlarla finanse edilen projeler varsa bunla
rın durumlarının bildirilmesi. 

12 — Bu iş için gerekli hizmet ve özel testlerden hangilerinin firmaca yapılacağı, yada 
hangi firmalara ve laboratuarlara yaptırılacağının bildirilmesi. 

13 ->- İşte çalıştırılacak teknik personelin adları, diploma örnekleriyle birlikte öğrenim 
durumları, mesleki öz geçmişleri, çalışma sürelerinin bildirilmesi. 

14 — Söz konusu hizmet hakkında işin analizi ve firma görüşüne göre yüklenimin yeri
ne getirilmesinde izlenecek yöntem ve iş programının belirtilmesi. 

15 — Firma bir veya birkaç firma ile ortak çalışmayı düşünüyor ise bu firmalar hak
kında da danışmanlık meslek hizmetleri formu doldurulması. 

16 — Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak hazırlayıp ekleyerek bu iş için yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzu veya banka mektubunu, 1986 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ve
ya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin 
imza sirkülerinin ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, istek
lilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden 
düzenleyerek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve 
şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacaktan teklif mektuplarım 
en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez. 
İlgilenenlere duyurulur. 12303 / 1-1 

A . Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — A . Ü. Tıp Fakültesi Hastahanelerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen cihaz
lar Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 44. maddesi (j) fıkrasına göre pazarlık 
usulüyle Akreditif açmak suretiyle kredili (taksitli) olarak satınalınacaktır. 

2 — Cihazlara ait idari ve teknik şartlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde görü
lebilecektir. 

3 — Geçici teminat ahnmıyacak lüzum görüldüğünde kati teminat alınabilecektir. 
4 — İhale tarihi ve saati aşağıda gösterilmiş olup, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

odasına yapılacaktır. 
5 — Talipliler her cihaza ayrı ayn olmak üzere şartnameye uygun olarak; 
a) Montaj dahil çalışır durumda yıllara göre kredili ödeme şartlarımızı belirleyen FOB fiatmı, 
b) Montaj dahil, çalışır durumda, yulara göre kredili ödeme şartlarımızı belirleyen CİF 

fi atını ayrı ayrı vermek mecburiyetindedirler, 
c) Istiyen talipli T L . olarakta fiat verebilecektir. 
6 — Teklifler engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar Döner Sermaye İhale Ko

misyonu Başkanlığına makbuz karşılığı teslim edilecektir. 
7 — 5. maddenin (a) ve (b) fıkralanna uymayan ve geç gelen teklifler dikkate alınmıyacaktır. 
İlân olunur. 

Alınacak Cihazların İsmi İhale Tarihi ve Saati 

1 — Tüm gövde Bilgisayarlı Tomografi 
2 — Intrakavıter tedavi ünitesi 

26/9/1986 
26/9/1986 

13.00 
13.30 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden : 
Zincirükuyu/İSTANBUL 

1 — Aşağıda adı, cinsi, mahiyeti ve miktarı ile keşif bedeli, geçici teminat miktarı, be
lirtilen iş, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapah teklif usulü eksiltme suretiyle 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhale; aşağıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Zircirlikuyu-
İstanbul adresindeki Malzeme Şube Müdürlüğünde toplanacak Bölge İhale Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale evrakı Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 — İsteklilerin 2886 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları Teklif Zarfını; 
a) Geçici teminat yatırdığına dair nakit ise vezne alındı makbuzu veya geçici teminat 

mektubu veya Hükümetçe tayin edile Hazine Tahvilleri veya sair esham ve tahvilat, 
b) 1986 yılı vueü Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, 
c) İkametgâh belgesi, 
d) Teklif mektubu, 
e) Bu tip makmaların ve yedek parçalarının ithali, satışı veya imalatı ile uğraştıkları

na dair ithal müsaade belgesi veya imalat yeterlik belgesi, 
f) İsteklilerin mali durumlarını gösterir banka mektubu (keşif bedelinin en az yansı 

tutarını havi), 
g) Teklif edilea Süpürge makinasmın teknik bilgilerini ve varsa özelliklerini belirtir 

bir yazısı (Türkçe olacak) ayrıca makinamn marka, model, tipini ve belli başlı teknik maluma
tı havi orijinal prospektüsleri, 

h) Kullanma ve bakım hataları hariç olmak üzere makinalarda imalat ve malzeme ka
litesizliği nedeniyle çıkabilecek arızalarda, arızalara karşı bir yıl veya 2000 saat için garanti 
belgesi, 

ı) İmza sirkülerini ihtiva edecek şekilde hazırlayarak ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

5 — Postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
İşin Adı: Yol Süpürge Makinası Alım İşi, Adedi: 2, Keşif Bedeli: 143.500.000,— T L . , 

Geçici Teminat: 4.305.000,— TL. , İhale Gün ve Saati: 22/9/1986 Pazartesi günü saat 15.00'de 
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İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı olarak İdari şartnamesi, Teknik şartnamesi ve teknik res
mine göre 100 adet Buyükboy 500 adet küçük boy ışıklı PTT levhası satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait ihale 8/10/1986 Çarşamba günü saat 15.30 da Başmüdürlük Ahm-Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak ve bu işe ait şartname iş günleri mesai 
saatleri dahilinde Büyukpostahane binasındaki Malzeme Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

4 — Postadaki vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecekleri kapah yazılı tek

lif mektuplarını ihale günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabili Malzeme Müdürlüğümüze 
tevdi edilmesi gerekmektedir. 

6 — İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 
12379 / 2-1 
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TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 ADET FAKSÎMİL CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Yukarıda belirtilen ihtiyaç: Teknik Şartname, Resim, Sözleşme örneği ve Eksilt

me Şartnamesine, göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satınalınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 24/9/1986 tarih Çarşamba günü saat 14.00'da Alım Satım ve İhale Ko

misyonumuzda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat teklif tutarının °7» 2,5'dur. 
4 — Taliplerin geçici teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin ya

pılacağı gün ve saate kadar Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatinden sonra teslim edilen ve gelen, ayrıca idari şartnamemizde belir
tilen şartları ihtiva etmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. 

6 — Bu işle ilgili şartnameler Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin 
edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — Şirketimiz eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi İhale edip etmemekte 
veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

12223 / 1-1 

"51 K A L E M BORU BAĞLANTI E L E M A N I SATIN A L I N A C A K T I R " 
1 — Yukarıda belirtilen ihtiyaç: Teknik Şartname, Resim, Sözleşme örneği ve Eksilt

me Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satınalınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 25/9/1986 tarih Perşembe günü saat 14.30'da A l m Satım ve İhale Ko

misyonumuzda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat teklif tutarının <7o 2,5'dur. 
4 — Taliplerin geçici teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım eksiltmenin ya

pılacağı gün ve saate kadar Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatinden sonra teslim edilen ve gelen, ayrıca idari şartnamemizde belir
tilen şartları ihtiva etmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. 

6 — Bu işle ilgili şartnameler Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin 
edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — Şirketimiz eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte 
veya, kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

12224 / 1-1 

2 K A L E M SUSTA SATIN ALINACAKTIR 
1 — Yukanda belirtilen ihtiyaç: Teknik Şartname, Resim, Sözleşme örneği ve Eksilt

me Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satınalınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 17/9/1986 tarih Çarşamba günü saat 14.45'de Alım Satım ve İhale Ko

misyonumuzda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat teklif tutarının % 2,5'dur. 
4 — Taliplerin geçici teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım eksiltmenin ya

pılacağı gün ve saate kadar Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatinden sonra teslim edilen ve gelen, ayrıca idari şartnamemizde belir
tilen şartları ihtiva etmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. 

6 — Bu işle ilgili şartnameler Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin 
edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7 — Şirketimiz eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte 
veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

12225 / 1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — İşletmelerimizin ihtiyacı olan 90 mm. 700.000 adet, 120 mm. 100.000 adet filtre 
çubuğu kutusu ile 800.000 adet filtre çubuğu kutu kapağı alımı ihalesi 22/9/1986 günü saat 
15.00'de Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1. İhale Komisyonunca iç piyasadan kapalı-zarf 
yöntemiyle satınalınacaktır. 

2 — Geçici teminat 7.000.000,— TL.'dır. 
3 — Şartnamesi Tedarik ve İkmal Dairesi Başkanlığından 1.000,— T L . karşılığında 

satınalınabilir. 
4 — İstekliler en az üç ay süreli limit dahili geçici teminat mektuplarım ve şartnamesin

de istenilen diğer belgelerle 16/9/1986 tarihine kadar Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tü
tün ve Sigara İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğüne bedelsiz tekliflerini vererek uygun olanla
rın alacakları katılma belgelerini ihale günü anılan Komisyona saat 14.00'e kadar vermiş 
olacaklardır. 

5 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen 
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersiz
dir. İlânen duyurulur. 12249 / 1-1 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 10 kalem ölçü aleti kapalı yazılı teklif mektubu 
almak sureti ile satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabili 
temin edilir. 

3 — İhale 30/9/1986 günü saat 14.45'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir. 

12305 / 2-1 

Nusaybin Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemizin ihtiyacı için 60.000.000,— TL. muhammen bedelli en az 130 H P 
motor gücünde 1 adet Greyder ile 30.000.000,— T L . muhammen bedelli 1 adet Vibrasyonlu 
Silindir, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı zarf teklifi usulü ile 
satınalınacaktır. 

2 — ihale 23/9/1986 tarihine isabet eden Salı günü saat 14.00'te Belediyemizde topla
nacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 — Kapalı teklif vermek isteyenlerin fiyat teklifinde bulundukları birinci maddede cins 
ve miktarı yazdı iş makınalarının teklif özelliklerini belirtir şekilde hazırlayacakları teklif mek
tuplarını muhammen bedellerin % 6'sı oranında yatırmış oldukları teminat makbuzu veya banka 
mektuplarını koyarak en geç ihale saatinden 1 saat evveline kadar Belediye Başkanına teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

4 — İhaleye iştirak edecek olanların belediyemizden yeterlilik belgesi almaları gerek
mektedir. Yeterlilik belgesi için müracaat 19/9/1986 Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapıla
caktır. Yeterlilik belgesi almak isteyen isteklilerin tekliflerinde iş makinalarına ait broşürleri 
Türkçe yazılı olarak getirmeleri gerekmektedir. (Ayrıca orijinal broşürleride zarfa konulacaktır.) 

5 — İhaleye girmek isteyen isteklilerin her iki makina için ayrı, ayrı teklif verebilecek
lerdir. Bir makina için verilecek olan teklif geçerli olacaktır. 

6 — Alınacak bu iş makinaları teşvik belgesi ile satınalınacaktır. 
7 — Geniş kapsamlı şartname mesai saatleri içerisinde belediyemiz muhasipliğinde 

50.000,— TL. bedelle temin edilebilir. 
8 — Posta ve telgrafla yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği gibi ihale ile ilgili vergi, 

resim, harç ve noter ücreti gibi giderlerin satıcıya ait olduğu duyurulur. 
12371 / 1-1 
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Adapazarı Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

1 — Askeri Birlik ihtiyacı için aşağıda yazılı 1 gurup 1 kalem ikmal Maddesi satın 
alınacaktır. 

2 — ihalesi belirtilen tarih ve saate Komisyonumuzda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

3 — Evsaf ve şartnamesi İstanbul, Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığında ve Komis
yonumuzda çalışma saatleri içerisinde görelibilir. 

4 — İstekliler Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair belge, Noterce tastikli imza sir
küleri, vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri 
ile vekaleten iştirak edenen tastikli imza sirküleri, ikametgah ve geçici teminat ile hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

Grup No: 1, Sıra No: 1, Cinsi: Katı Reçine, Miktarı: 60 Ton, Tutarı: 148.500.000,— 
T L . , Geç. Tem.: 4.455.000,— TL. , ihale Gün ve Saati: 23 Eylül 1986 11.00 

Posta ile şartname gönderilmez. 12370 / 1-1 • 
Türkiye Gemi Sanayii A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — T.D.I. adına teşekkülümüz Camialtı Tersanesi'nde inşa edilmek olan 5 adet Ara
balı Vapuru ile 1 adet Yakıt Tankeri için iç ve dış piyasadan TGS 86/3023 a, 86/3024 a, No.lu 
ihalelerle "Demir Zincirli" satın alınacaktır. 

2 — İhalelere ait idari ve teknik şartnameler Türkiye Gemi Sanayii A . Ş. Genel Mü
dürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meclisi Mebusan Cad. No: 66 Orta Blok Kat. 
5 Salıpazari-Istanbul Türkiye adresinde ücretsiz tetkik edilebilir. 

3 — İhaleye katılmak isteyen firmalar ihaleye esas teknik şartnameleri 22.000,— T L . 
(KDV dahil) bedel mutabilinde satın alacaklar ve satın almdı makbuzlarının birer kopyasını 
tekliflerine ekleyeceklerdir. 

12373 / 1-1 

TKİ Orta Anadolu Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 
Çayırhan/Nalhhan - A N K A R A 

Müessesemizde çalışan ve Sekli Köyünden ikâmet eden işçilerimizi Otobüsle işyerimize 
getirip götürme işi kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir. 

Bu ihaleye ait şartname 1.000,— TL. karşılığında Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlü
ğünden temin edilebilir. 

Teklif mektupları 15/9/1986 Sah günü saat engeç 13.30'a kadar Müessesemiz Genel 
Muhaberat Servisine kapalı olarak verilecektir. 

Müessesemiz Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi dilediğine verip vermemekte 
serbesttir. 

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 12375 / 1-1 
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Çeşitli ilânlar 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından : 

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 
PERSONEL ALINACAKTIR 

Başkanlığımızın Programcı, Çözümleyici ve İngilizce Mütercim ihtiyacı için mülakatla 
sözleşmeli veya naklen kadrolu personel alınacaktır. 

Adaylarda Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki belirtilen şartlarla birlikte; 
— Çözümleyici ve Programcı için, en az 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olup, konusun

da en az 3 yıl deneyimli olmak, iyi derecede yabancı dil bilmek, 
— İngilizce Mütercim için, en az lise ve dengi okul mezunu olup 2 yıl deneyimli olmak, 

iyi derecede İngilizce bilmek, 
Şartlan aranacaktır. 
Bu şartlan haiz isteklilerin 26/9/1986 günü mesai bitimine kadar iki adet resim ile bir

likte Başkanlığımız Personel Şubesi Müdürlüğüne (İzmir Caddesi No : 41 Kızılay/ANKARA) 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 12372 / 1-1 

Adalet Bakanlığından : 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 1985 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan birinci sınıf noterlikler 

münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 nci ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf 

noterlerden ve ikinci sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekü olanların ilân tarihin
den itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulunduklan yer Cumhuriyet Savcıhklanna baş
vurmaları lazımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlân olunur. 

1985 Yılı 
Gayrisafi Geliri 

Sıra No Münhal Noterliğin Ad; T L . 

1 Beyoğlu Ondokuzuncu Noterliği 25.317.897,87 
2 İstanbul Yirmiikinci Noterliği 30.194.784,00 
3 İzmir Onaltvncı Noterliği (22.839.836,00 
4 Zonguldak İkinci Noterliği 21.883.862,00 

12282 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 1985 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan ikinci sınıf noterlikler 
münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 nci ve müteakip maddeleri gereğince ikinci sınıf no
terler ile üçüncü sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekli olanlann ilân tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvur
maları lazımdır. 
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Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Hân olunur. 

Sıra No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Münhal Noterliğin Adı 

Bayburt Noterliği 
İnegöl Birinci Noterliği 
Karadeniz Ereğli İkinci Noterliği 
Konya Ereğli İkinci Noterliği 
Muş Noterliği 
Şereflikoçhisar Noterliği 
Tire Birinci Noterliği 
Yenişehir Noterliği 

1985 Yılı 
Gayrisafi Gelir 

TL. 

8.811.473,00 
11.460.349,29 
12.452.565,00 
13.383.579,00 
8.858.083,00 

10.898.449,00 
2.630.475,00 
8.607.417,00 

12283 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 1985 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan üçüncü sınıf noterlikler 

münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 nci ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü sınıf 

noterlerden veya noterlik belgesi sahiplerinden, bu noterliklere atanmaya istekli olanlaın ilân 
tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıkla
rına dilekçelerine ekleyecekleri mal bildirimi ile birlikte başvurmaları lâzımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlân olunur. 
1985 Yıh 

Gayrisafi Geliri 
Sıra No Münhal Noterliğin Adı TL. 

1 Araç Noterliği 2.340.495,00 
2 Aybastı Noterliği 2.719.372,00 
3 Emirdağ Noterliği 7.647.907,50 
4 Göle Noterliği 3.304.710,00 
5 Karakocan Noterliği 1.493.178,00 
6 Korgan Noterliği 1.432.846,00 
7 Malazgirt Noterliği 2.012.325,00 
8 Saimbeyli Noterliği 1.531.850,00 
9 Tefenni Noterliği 3.893.693,12 

10 Tutak Noterliği 1.507.976,00 
11 Tortum Noterliği 1.616.572,00 
12 Varto Noterliği 1.733.866,00 

12284 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından : 

Yüksek Disiplin Kurulu'nun 14/8/1986 gün ve 1986/44 sayılı kararı ile Gaziantep Def-
tedarlığı Şehit Kamil Emlâk Vergi Dairesi (eski) Veznedarı Abdülkadir Sayım 657 Sayılı Yasanın 
2670 Sayılı Yasa ile değişik 125. maddesinin E fıkrası d bendi uyarınca Devlet Memurluğun
dan çıkarma cezası ile cezalandırılmıştır. 

Emniyetçe yapılan araştırma sonucunda açık adresi tesbit edilemeyen ilgiliye 7201 Sa
yılı Tebligat Yasasının 28. maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

12368 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 

BOT AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin sahip bulunduğu B B / 
BOT/2514 hak sıra numaralı boru hattı belgesine istinaden doğal gaz boru hattı güzergahında 
tesis edilecek pompa istasyonu ve vana yerleri bakımından petrol ameliyen için gerekli olan 
ve bir kısmının itirazlı olması, bir kısmımnda rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nede
niyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Önerler ve 
Ulaş köylerinde kâin gayrimenkullerden toplam 57.789 metrekarelik kısmının 2808 sayılı 
Kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun 87. ve Kamulaştırma Kanununun 4. maddeleri 
gereğince istimlâkine karar verilmesi için 10/7/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizam
namesinin 25/2. maddesi mucibince ilân olunur. 12285 

• 
BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin sahip bulunduğu B B / 

BOT/2514 hak sıra numaralı boru hattı belgesine istinaden doğal gaz boru hattı güzergâhı 
bakımından petrol ameliyatı için gerekli olan ve bir kısmının maliklerinin ölü bulunması, bir kıs
mının adreslerinin bilinmemesi, bir kısmının ihtiyati tedbirli, ipotekli, itirazlı, hacizli ve tak
yidi olması bir kısmının da rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yo
luyla satın alınması mümkün olmayan Ankara İli, Polatlı İlçesi, Güreş, Müslüm, Ömerler köyleri 
ile Sincan İlçesi Esenler Köyü hududu dahilinde bulunan gayrimenkullerden toplam 2.600 met
rekarelik arazinin istimlâkine, yine aynı İlin Ayaş İlçesi, Tekke, Sinanlı (yeregömü), Gökler 
köyleri ile Sincan İlçesi, Çiçektepe, Esenler, Anayurt köyleri, Polatlı İlçesi, Güreş, Karacaah-
met, Müslüm, Hıdırşıh, Sanoba, Yağır, Yeniköseler, Ömerler köyleri ile Yenimahalle İlçesi, 
Aşağıyurtcu ve Yukarıyurtçu köyleri hududu dahilinde bulunan gayrimenkullerden toplam 
1.169.647 metrekarelik kısmının da 2808 Sayılı Kanunla değişik 6326 Sayılı Petrol Kanunu
nun 87. ve Kamulaştırma Kanununun 4. maddeleri gereğince istimlâk yolu ile irtifak hakkı 
tesisine karar verilmesi için 23/6/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. 
maddesi mucibince ilân olunur. 11286 

BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin sahip bulunduğu BB/BOT/ 
2514 hak sıra numaralı boru hattı belgesine istinaden doğal gaz boru hattı güzergâhında tesis 
edilecek ölçüm istasyonu, pompa istasyonu ve vana yerleri bakımından petrol ameliyatı için 
gerekli olan ve bir kısmının Tapusuz olması bir kısmının maliklerinin ölü bulunması, bir kıs
mının itirazlı olması, bir kısmının da rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle an
laşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Evrensekiz, 
Tatarköy köyleri ve Merkez İlçesi, Camikebir Köyü ile Kofçaz İlçesi, Malkoçlar Köyü hudu
du dahilinde bulunan gayrimenkullerden toplam 278.326 metrekarelik kısmının 2808 Sayılı 
Kanunla değişik 6326 Sayılı Petrol Kanununun 87. ve Kamulaştırma Kanununun 4. maddeleri 
gereğince istimlâkine karar verilmesi için 10/7/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizam
namesinin 25/2. maddesi mucubince ilân olunur 12287 

BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin sahip bulunduğu BB/BOT/ 
2514 hak sıra numaralı boru hattı belgesine istinaden doğal gaz boru hattı güzergâhında tesis 
edilecek vana yerleri bakımından petrol ameliyatı için gerekli olan ve bir kısmının malik ad
reslerinin bilinmemesi, bir kısmının maliklerinin ölü olması, bir kısmının da Köy Tüzel Kişiliği 
adına kayıtlı olması nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan İstanbul i l i , 
Çatalca İlçesi Karaağaç, Yeşilbayır Köyleri ile Silivri İlçesi, Âkören, Çeltik köyleri hududu 
dahilinde bulunan gayrimenkullerden toplam 3.200 metrekarelik kısmının 2808 Sayılı Kanun
la değişik 6326 Sayılı Petrol Kanununun 87. ve Kamulaştırma Kanununun 4. maddeleri gere
ğince istimlâkine karar verilmesi için 10/7/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamname
sinin 25/2. maddesi mucibince ilân olunur. 12288 



10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 

BOT AŞ, Boru Hatlan ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin sahip bulunduğu BB/BOT/ 
2514 hak sıra numaralı boru hattı belgesine istinaden, boru hattı güzergahı ve vana yerleri 
bakımından petrol ameliyatı için lüzumlu olan ve bir kısım arazinin tapusuz, itirazlı, ipotekli, 
davalı, hacizli, takyitli, ihtiyati tedbirli olması, bir kısmının maliklerinin bulunamaması, bir 
kısmının maliklerinin ölü olması, bir kısmının da rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi 
nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Eskişehir İli, Merkez İlçesi, Eğri-
öz, Bozan Köyleri ile Mihallıçcık İlçesi, Üçbaşlı, Kayı, Ahırözü, Doğanoğlu, Yukarı Dudaş, 
Gökçe Ayva köyleri hududu dahilinde bulunan toplam 515.871 metrekarelik arazinin istimlâ
kine, aynı İlin Merkez İlçesi, Eğriöz, Keskin, Alınca, Muttalip, Emirceoğlu, Gökdere, Ulude-
re, Danişment, Cavlum, Sekiören, Kızılcaören, Yakakayı, Gündüzler, Bahçecik, Karakamış, 
Osmaniye, Alpu, Yeşildon, Bozan köyleri ile Mihalliçcık İlçesi, Ahırözü, Yukarı İğde Ağacı, 
Yunus Emre, Ahırköy, Sazak köyleri hududu dahilinde bulunan toplam 1.482.957 metreka
relik gayrimenkullerinde istimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisine, 2808 Sayılı Kanunla değişik 
6326 sayılı Petrol Kanununun 87. ve Kamulaştırma Kanununun 4. maddeleri gereğince karar 
verilmesi için 22/5/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi mu
cibince ilân olunur. 

12289 

BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin sahip bulunduğu BB/BOT/ 
2514 hak sıra numaralı doğal gaz boru hattı belgesine, istinaden, boru hattı güzergahı, pompa 
istasyonu ve vana yerleri bakımından petrol ameliyatı için lüzumlu olan ve bir kısım arazinin 
tapusuz, itirazh, ipotekli, davalı, takyitli olması, bir kısmının maliklerinin bulunamaması, bir 
kısmının maliklerinin ölü .olması, bir kısmının da rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi 
nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Bursa İli, Gemlik İlçesi, Katırlı 
Köyü, Merkez İlçesi, Erdoğan, Cambazlar, Ümitalan Köyleri ile İnegöl İlçesi, Küçük Yenice, 
Şehitler, Süpürtü, Kurşunlu, Orhaniye Mahallesi (Merkez), Şipali, Bilal, Alanyurt, Kulaca, 
Halhalca, Akhisar Köyleri hududu dahilinde bulunan toplam 342.298 metrekarelik arazinin 
istimlâkine, aynı İlin Gemlik İlçesi, Adliye, Umurbey, Katırlı köyleri, Merkez İlçesi, Erdo
ğan, Cambazlar, Serme, Barakfakı, Kazıklı, Adaköy, Dudaklı, Hasan Köy, Narlıdere, Turan 
Köy, İğdir, Avdancık, Seç Köy, Gölbaşı, Karahıdır köyleri ile İnegöl İlçesi, Şehitler, Süpürtü, 
Orhaniye Mahallesi (Merkez), Mesudiye Mahallesi (Merkez), Sinan Bey Mahallesi (Merkez), 
Süleymaniye Mahallesi (Merkez), Şipali, Alanyurt, Halhalca, Akhisar köyleri hududu dahi
linde bulunan toplam 400.819 metrekarelik gayrimenkullerinde istimlâk yolu ile irtifak hakkı 
tesisine, 2808 Sayılı Kanunla değişik 6326 Sayılı Petrol Kanununun 87. ve Kamulaştırma Kanu
nunun 4. maddeleri gereğince karar verilmesi için 29/5/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol 
Nizamnamesinin 25/2. maddesi mucibince ilân olunur. 12290 

BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin sahip bulunduğu BB/BOT/ 
2514 hak sıra numaralı boru hattı belgesine istinaden, boru hattı güzergahı bakımından petrol 
ameliyatı için lüzumlu olan ve bir kısım arazinin tapusuz, itirazh, ipotekli, hacizli olması, bir 
kısmının maliklerinin ölü olması, bir kısmının maliklerinin bulunmaması, bir kısmının da ra
yiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alinması mümkün 
olmayan Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Bahçe Sultan, Burçalık, Büyük Elmalı, Dereköy Yeni 
Mahalle (Merkez), Nazif Paşa", Karaköy, Fıranlar, Gümüşdere köyleri ile Söğüt İlçesi, Yeşil
yurt, Oluklu, Doruk, Kepen Köyleri hududu dahilinde bulanan toplam 501.666 metrekarelik 
arazinin istimlâkine, aynı ilin Bozüyük İlçesi, Hamidiye, Akçapmar, Karabayır, Yeni Çepni, 
Günyank köyleri, Pazaryeri İlçesi, Yüzbaşı Mahallesi (Merkez), Çarşı Mahallesi (Merkez) köyleri 
ile Söğüt İlçesi Doruk, Düzdağ, Kepen köyleri hududu dahilinde bulunan toplam 259.280 met
rekarelik gayrimenkullerinde istimlâk yolu ile irtifak hakkı tesisine, 2808 Sayılı Kanunla deği
şik 6326 Sayılı Petrol Kanununun 87. ve Kamulaştırma Kanununun 4. maddeleri gereğince 
karar verilmesi için 22/5/1986 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. mad
desi mucibince ilân olunur. 12291 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Kızıleahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı. 
Vakfedenler : Salih Bezci, Hüdayi Çakır, Sadi Kaya, Mehmet Kiraz, Osman Aydır, Ey-

yüp Sanay Halil Yurtoğlu 
Vakfın İkâmetgâhı : A N K A R A 
Tescil Kararını \eren Mahkemenin Adı - Karar No. : Ankara Asliye 2. Hukuk Mah

kemesinin 16/7/1986 gün. Esas 1986/202, Karar 1986/306 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi ; Kızılcahaman ve Çamlıdere nüfusuna kayıtlı yüksek öğrenim öğrenci

lerine burs vermek, imkânlar elverdiği takdirde bunlar için yurt tesis etmek ve işletmek. 
Vakfın Mal Varlığı : 1.750.000 TL. (Birmilyonyediyüzellibinlira) nakit 
Vakfın Organlan : Vakıf Başkanlığı, Mütevelli Heyeti, Vakıf İcra Heyeti, Vakıf Muraka

be Heyeti, Vakıf Müdürlüğü 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12327 

Vakfın Adı : İzmir İli Karaburun İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşma Vakfı. 
Vakfedenler : Ruhi Kulan, Faruk Kartal, Ekrem Göçen, Mehmet Akdemir, Hadi Önal, 

Dr. Yıldırım Erinal, Mustafa Türkmen. 
Vakfın İkâmetgâhı : Merkez Mah. Çarşıiçi No: 4 / K A R A B U R U N 
Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Karaburun Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 23/7/1986 gün, Esas 1986/68, Karar 1986/63 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organlan : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur, 12328 

Vakfın Adı : İzmir İli Seferihisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayamşma Vakfı. 
Vakfedenler : Orhan Işın, Macit Cumhur Gürüz, Mustafa Karabeks, Mustafa Kemal 

Canlı, Ahmet Güngör, Hulusi Koca, Nasuh Öğüt. 
Vakfın İkâmetgâhı : Seferihisar/İzmir 
Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su Seferihisar Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 24/7/1986 gün, Esas 1986/121, Karar 1986/113 sayılı karan. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . 
Vakfın Organlan : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12329 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın A d ı : Çanakkale İli Bozcaada İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Azmi Yeşil, Mehmet Kürşat, Hüsnü Demirpolat, M . Tamer Altıparmak, 

Aziz Çolak, Mustafa Alır, Ahmet Alınmaz. 
Vakfın İkâmetgâhı : Bozcaada/ÇANAKKALE 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Bozcaada Asliye Hu 

kuk Mahkemesinin 30/7/1986 gün, Esas 1986/28, Karar 1986/35 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfm amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12330 

Vakfın Adı : Mardin İli Mazıdağı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Ardahan Totuk, Abdulbaki Duyar, Remzi Gümüş, Şeyhmus Yücedağ, 

Hasan Mavigök, Hüseyin Sarı, Hıdır Baybara. 
Vakfın İkâmetgâhı : Mazıdağı Kaymakamlığı 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Mazıdağı Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 20/8/1986 gün, Esas 1986/103, Karar 1986/99 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 saydı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12331 

Vakfın Adı : Giresun İli Dereli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Zeki Karaca. 
Vakfın İkâmetgâhı : Dereli/GİRESUN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Dereli Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 24/7/1986 gün, Esas 1986/143, Karar 1986/163 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12332 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı . *îvzincan îli Çayırlı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 
Vakfedenler : Yahya Kütük, Nihat Alptekin, Talat İnan, Yaşar Çelik, Kamil Yeğin, 

Dr. İbrahim Yener, Ahmet Duran. 
Vakfın ikâmetgâhı : Çayırh/ERZlNCAN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Çayırlı Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 28/7/1986 gün, Esas 1986/4 D. Iş, Karar 1986/D. Iş sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12333 

Vakfın Adı : Giresun i l i Alucra ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Gökhan Sözer 
Vakfın ikâmetgâhı : Alucra Kaymakamlığı/GlRESUN 
Tescil Kararını Veren,Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Alucra Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 25/7/1986 gün, Esas 1986/68, Karar 1986/59 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12334 

Vakfın Adı : Ş. Urfa ili Bozova ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Aşur Başal, Mustafa Ural, Tuncay Tatlıseven, Sait Ekinci, Şeydi Akba

ba, Yiğit Süer, Ilyas Akyazı. 
Vakfın ikâmetgâhı : BOZOVA 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Bozova Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 14/8/1986 gün, Esas 1986/737, Karar 1986/395 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar'ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12335 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Hakkari İli Yüksekova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Al i Dursun, Şükrü Kertis, İsmail Damar, Telli Telsaç, Y. Soner Taşçı, 

M . Fatih Algur, Alattin Dalar. 
Vakfın İkâmetgâhı : Yüksekova Kaymamaklığı 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Yüksekova Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 14/8/1986 gün, Esas 1986/115, Karar 1986/89 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12336 

Vakfın Adı : Mardin İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Alaettin Turan, Abdul Hamit Şahkulubey, Halil Aydın Genç, Al i Ça

par, İ. İsmet Şahkulubey, Abdüllatif Özbek 
Vakfın İkâmetgâhı : MARDİN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Mardin Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 22/8/1986 gün, Esas 1986/335, Karar 1986/380 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12337 

Vakfın Adı : Mardin İli İdil, İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Selahattin Aparı, Ebuzeyt, Çevrim, Adil Kuruluş, Beşir Iskenderoğlu, Şe-

rafettin Uz, Mehmet Koparal, Fadıl Aşan. 
Vakfın İkâmetgâhı : İdil/MARDİN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : İdil Asüye Hukuk Mah

kemesinin 21/8/1986 gün, Esas 1986/61, Karar 1986/52 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12338 
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Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Mardin İli Cizre ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Vahdettin Özcan, Tahir Vesek, Hüseyin Avni Aktekin, Sait Erzen, Mah

mut Yavuz Toyganözü, Fetullah Sabbağ, Ahmet içyağı. 
Vakfın ikâmetgâhı: Cizre Kaymakamlığı 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Cizre Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 14/8/1986 gün, Esas 1986/70, Karar 1986/67 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12339 

Vakfın Ad ı : Mardin İli Midyat ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : O. Nuri Çobanoğlu, A . Kadir Tural, Ahmet Aydın, Fasih özdaş, M . Se

lim Uran, Ömer Şakrak, Abdurrahman Akgün. 
Vakfın İkâmetgâhı : MİDYAT 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su ; Midyat Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 21/8/1986 gün, Esas 1986/191, Karar 1986/276 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12340 

Vakfın Adı : Mardin i l i Silopi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Mehmet Polat, Mustafa Bakşi, Sadık Özkan, Halil Ökten, Seüm Ünay, 

Dr. Lütfi Hanoğlu, A . Rahman Tarandır. 
Vakfın İkâmetgâhı : Silopi/MARDİN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Silopi Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 20/8/1986 gün, Esas 1986/60, Karar 1986/48 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. 
Vakfm Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12341 
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10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Mardin îli Savur îlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Mehmet Taşdöğen, Faysal Sezer, Süleyman Bozoğlu, Yılmaz Güneş, Dr. 

Suat Dolu, Sait Peker, Mehmet Keskin. 
Vakfın İkâmetgâhı : Savur/MARDİN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Savur Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 20/8/1986 gün, Esas 1986/7, Karar 1986/8 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. , 12342 

Vakfın Adı : Mardin İli Nusaybin İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Halil Yılmaz, A l i Batti, M . Tekin Hatipoğlu, Mevlüt Güler, M . Necim 

Fidan, Nevzat Kıran, Ekrem Sungur. 
Vakfın İkâmetgâhı : Nusaybin/MARDİN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Nusaybin Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 13/8/1986 gün, Esas 1986/116, Karar 1986/88 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12343 

Vakfın Adı : Mardin İli Kızıltepe İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Mehmet San, İbrahim Özmen, M . Rüştü Yetkinbal, Selahattin Öncü, 

Tahir Özkan, Dr. Abbas Ergenç, Mustafa Pekacar. 
Vakfın İkâmetgâhı : Kızıltepe Hükümet Konağı 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Kızıltepe Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 14/8/1986 gün, Esas 1986/96, Karar 1986/47 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi: Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı: 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organları: Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12344 
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Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Mardin İli Derik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Recep Uzal, Mahmut Oruç, Salman Zer, F. Caner Saraç, Mithat Tayyar 

Şeyhmus Doğan, Salim Karaman. 
Vakfın İkâmetgâhı : Derik/MARDİN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Derik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 24/7/1986 gün, Esas 1986/118, Karar 1986/171 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12345 

Vakfın Adı : Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Hasan Bağcı, Tevfik Karakaya, Mustafa Varol, Zülfikar Sabah, Ömer 

Erişmiş, Oktay Özsoy, İlhami Özkan. 
Vakfın İkâmetgâhı : Sivrihisar Kaymamaklığı 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Sivrihisar Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 27/8/1986 gün, Esas 1986/269, Karar 1986/249 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi ediİmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12346 

Vakfın Adı : Sivas İli Suşehri İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Ayhan Çiftarslan, Fikret Turan, Tacettin Ünal, Hamdi Kadağan, Cen

giz Aksoy, Mustafa Fikret Fikretler, Mehmet Arslan. 
Vakfın İkâmetgâhı : SUŞEHRİ 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Suşehri Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 28/8/1986 gün, Esas 1986/470, Karar 1986/711 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12347 
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10 Eylül 1986 — Sayı : 19217 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Mersin İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Sabahattin Çakmakoğlu, Hüseyin Okan Merzeci, Hüseyin Gözübüyük, 

A l i Güçlü, Osman Genç, Hasan Karakaya, Mehmet Altunkaya. 
Vakfın İkâmetgâhı : MERSİN 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Mersin 3. Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 29/7/1986 gün, Esas 1986/482, Karar 1986/500 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 T L . nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12348 

Vakfın Adı : İzmir İli Çeşme İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Çetin Yücel, Nuri Ertan, Tuğrul Tabakoğlu, Türkan Ocakcıoğlu, Mus

tafa Sabuncuoğlu, Yusuf Kahraman, Ahmet Atabay. 
Vakfın İkâmetgâhı : ÇEŞME 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarih ve No.su : Çeşme Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 23/7/1986 gün, Esas 1986/149, Karar 1986/214 sayılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatar faşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000 TL. nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12349 

Vakfın Adı : Ahmet Örs Vakfı. 
Vakfedenler : Ahmet Örs 
Vakfın İkâmetgâhı : Yenimahalle/ANKARA 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı : Yenimahalle 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

7/8/1986 gün, Esas 1986/350, Karar 1986/373 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Ahmet Örs aile efradına dahil veya aynı Kökenli olup yardıma muhtaç 

aile efradı ile diğer yardıma muhtaç vatandaşlara giyecek, yiyecek yardımı yapmak. Gerekti
ğinde bunların okuyan çocuklarını vakfın gelir imkanına göre giydirmek yiyecek yardımı yap
mak yatıp kalkmaları için yurt temin etmek, yardıma muhtaç hastalara tedavi ve ilaç masrafları 
yardımı yapmaktır. 

Vakfın Mal Varlığı : 1. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölgeye bağlı tapunun 8073 
ada, 19 parselde kayıtlı iki katlı ev ve arsası, 2. Ankara İli merkez İlçe Rüzgarlı Sokakta kain 
tapunun 2720 ada 34 parselde kayıüı bulunan (Kervan Palas oteli olarak kullanılan) bina, al
tındaki mağaza, ve deposunun kira gelirinin °?o 20'si, (kiraya verilmeyip mal sahiplerince kul
lanılırsa otel, mağaza ve deponun o günlü kira rayiç bedelinin °?o 20 sinin vakıf gelirlerine dahil 
edilmesi) 3. Ankara Ostim 11. Sokakta kain tapunun 20 ada, 14 parselde kayıtlı bodrumlu 
dükkanın kira parasının % 20'si (veya mal sahibi tarafından kullanılacak ise o günlü rayiç 
kira bedelinin % 20'si). 

Vakfın Organları : Mütevelli, Özel Denetçiler 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 12350 
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İZMİR II. İKTİSAT KONGRESİ TEBLİĞLERİ : İzmir'de toplanan II. İzmir 
İktisat Kongresinde sunulan tebliğlerin yer aldığı bu dizi 8 kitaptan meydana gelmektedir. 

I. Cilt Kalkınma Politikası 1000 TL. 
II. Cilt Dış Ekonomik İlişkiler 1000 TL. 

III. Cilt Sosyal Gelişme ve İstihdam 1500 TL. 
IV. Cilt Altyapı, Enerji ve Ulaştırma 1000 T L . 
V. Cilt Tarım Politikası 2000 T L . 

VI. Cilt Sanayi 1000 TL. 
VII. Cilt İç Ticaret ve Hizmetler 1000 T L . 

VIII. Cilt Komisyon Raporları 1000 TL. 

Sekiz ciltten meydana gelen bu diziyi Resmî Gazete satış bölümünden temin et
mek mümkündür. Posta ile taleplerde I, II, IV, VI, VII. ciltlerin herbiri için 125 TL. , 
III, V. ciltlerin herbiri için 175 TL. , VIII. cilt için 100 TL.'hk posta ücreti ilâve edilme
si gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü : 

Sayfa 

Kanun 
3310 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin 

Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun 11 inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 1 

Yürütme İdare Bölümü : 

Bakanlar Kurulu Kararları 

86/10924 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Vakfına Vergi 
Muafiyeti Tanınmasına Dair Karar 3 

86/10971 13/11/1985 Tarihli ve 85/10037 Sayılı Kararnamenin 4 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar 3 

Yönetmelikler 
86/10917 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 

İlişkin Yönetmeliğin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 
Yönetmelik 

— Basın Kartları Yönetmeliği 
4 
5 

— İlânlar 25 
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