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Amaç 

M A D D E 1. - B u K a n u n u n amacı; devamlı v e hızlı b i r gelişme gösteren ileri t e k n o l o j i n i n uygulandı

ğı, sürat v e e m n i y e t faktörlerinin büyük önem taşıdığı s i v i l havacılık sahasındaki F a a l i y e t l e r i n u l u s a l çıkar

larımız ve uluslararası ilişkilerimize u y g u n b i r s e k i l d e düzenlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

M A D D E 2. — B u K a n u n , k a m u k u r u m v e kuru luş ları i l e gerçek ve özel h u k u k tüzelkişilerinin havacı

lık sahasındaki f a a l i y e t l e r i n i k a p s a r . 

D e v l e t h a v a araçları, açık hüküm b u l u n m a y a n h a l l e r d e b u K a n u n u n kapsamı dışındadır. 
Tanımlar 

M A D D E 3. — B u K a n u n d a geçen; 

a ) «Türk H a v a Sahası» t e r i m i : Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke i l e Türk k a r a s u l a -
rı üzerindeki sahayı, 

b ) «Hava Aracı» t e r i m i ; h a v a l a n a b i l e n ve h a v a d a s e y r e d e b i l m e k a a b i l i y e t i n e s a h i p h e r türlü aracı, 

c) «Devlet H a v a Aracı» t e r i m i ; D e v l e t i n a s k e r l i k , güvenlik ve gümrük h i z m e t l e r i n d e kullandığı araçla
rı, 

d ) «Türk S i v i l H a v a Aracı» t e r i m i ; D e v l e t h a v a araçları tanımı dışında k a l a n ve mülkiyeti Türk D e v 

l e t i n e v e y a k a m u tüzelkişilerine v e y a Türk vatandaşlarına a i t araçları. 

e) «Havaalanı» t e r i m i ; k a r a d a ve su üzerinde h a v a araçlarının kalkması ve i n m e s i için özel o l a r a k ha-

zırlanmış, h a v a araçlarının bakım ve diğer ihliyaçlarının karşılanmasına, y o l c u ve yük alınmasına v e v e r i l 

m e s i n e elverişli t e s i s l e r i b u l u n a n y e r l e r i . 

f) «Ferry Uçuş» t e r i m i ; b i r h a v a aracının y o l c u ve yük taşımaksızın: salın alınması v e y a kiralanmasın

d a t e s c i l işlemleri yapılmadan y u r d a g e t i r i l m e s i maksadıyla yapılan uçuşlar ile uçuşa elverişliliğine halel ge-

t i r m e y e n kısmi arızalı o l a r a k yapılan uçuşları. 

İfade e d e r . 
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İKİNCİ KISIM 
Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Türk Hava Egemenliği Hükümleri 

Türk hava egemenliği 

M A D D E 4. — Türkiye Cumhuriyeti Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliği haizdir. 

Türk hava sahasının kullanılması 
M A D D E S. — Türk hava sahası hava araçları tarafından bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümle

ri çerçevesinde kullanılır. 

Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları 

M A D D E 6. — Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan hava araçları Türk hava sahasında uçuş 
yapabilirler. 

a) Türk Devlet hava araçları, 
b) Türk uçak siciline kayıtlı Türk sivil hava araçları, 

c) Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmalarına müsaade edilen hava 
araçları, 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan her türlü hava aracının Türk Hava Sahasını kullanması Ulaştırma 
Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı gerekli izni vermeden önce Genelkurmay Başkanlığı ve Dış 
işleri Bakanlığının görüşünü alır. 

Uçuş yasakları ve sınırlamaları 

M A D D E 7. — Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni ve em-
niyet mülahazaları ile veya askeri sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk hava sahasının ta
mamını veya belirli bölümünün kullanılmasını veya muayyen bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya 
sınırlayabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca ko-
nulacak diğer tahditler, bu hükme tabi olmaksızın Ulaştırma Bakanlığınca uygulanabilir. 

Hava yolları ve havaalanlarına ait sınırlamalar, 

M A D D E 8. — Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz hava araçları ile diğer hava araçlarının 

izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları hava alanları, Genelkurmay Başkanlığı ile gerekli koordinasyon 

yapılmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. 

Gümrüklü havaalanlarının kullanımı 

M A D D E 9. — Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen hava araçları, ancak gümrüklü ha
vaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

İstisnai hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının müştereken 
vereceği karar dairesinde, gümrüksüz bir havaalanının da kullanılmasına izin verilebilir. 

Belirlenmiş bulunan gümrüklü hava alanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı tak
dirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa havaalanı yöneticisine, yoksa en yakın mülkî ami-
re veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar hava aracını, yolcuları ve yü
kü ile birlikte güvence altına almakla yükümlüdür. 

İKİNCİ BOLÜM 

Sivil Hava Aracı Kazaları 

Hava aracı kazalarının bildirilmesi 

M A D D E 10. — Hertürlü sivil hava aracı kazası, sorumlu pilot veya mümkün olmadığı hallerde müret
tebattan biri, işleten ve mahalli yetkililer tarafından en seri vasıta ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

İlk tedbirler 
M A D D E 11. Zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik ted. 
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birler dışında, araştırma ve soruşturmanın selameti: yürütülmesini engelleyecek işler yapılmaz ve delillerin 
aynen muhafazası sağlanır. Bu konuda mahalli mülki amirler gereken tedbirleri alırlar. 

Kaza nedenleri hakkında soruşturma 

M A D D E 12. — Kazanın nedenlerini ve oluş şeklini açıklığa kavuşturmak ve sivil havacılıkta can ve mal 
güvenliğinin sağlanması bakımından tekrara engel olmak amacı ile her sivil hava aracı kazasının ayrıntılı 
teknik inceleme ve soruşturması yapılır. 

Soruşturma kurutu 

M A D D E 13. — Ulaştırma Bakanlığı, havacılık alanında uzmanlığı, kabul edilmiş kişilerden seçilecek bir 
kurulu, kazanın soruşturulması için görevlendirir. Bu Kurul, yukarıdaki maddede belirtilen amaç dairesinde 

hertürlü araştırma ve incelemeyi yapar, delil toplar ifade alır. gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve adli makam
lar ile işbirliği kurar veya yardımlarına başvurur. Kazanın özel şartları gerektirdiği hallerde soruşturma kuru
lu ihtisas sahibi bilirkişilere de başvurabilir. 

Soruşturma Kurulunun oluşturulması, soruşturmanın yürütülmesi, yetki ve sorumluluklar, hava aracı 
kazalarında yapılacak kurtarma ve yardım işleri Ulaştırma Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yö
netmelikte Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar göz önünde tutulur. 

Soruşturma raporu 

M A D D E 14. — Soruşturma Kurulu; tespit ettiği hususları, vardığı sonucu, tekrarlara engel olunması 
bakımından alınmasını uygun bulduğu önerileri ile birlikte ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor halinde Ulaştırma 
Bakanlığına verir. 

Raporda yer alan hususlara kısmen veya tamamen katılmayan üyeler, kişisel görüşlerini ek bir raporda 
belirtebilirler. 

Ulaştırma Bakanlığı raporun bir suretini ilgililere verir ve raporun tekemmül etmiş olduğunu Resmî 
Gazete ile üçüncü şahıslara duyurur. Resmî Gazele i l i yapılan duyuruda raporun ilgililerce nerede ve ne su
retle incelenebileceği belirtilir. Rapor, gerektiğinde kısmen veya tamamen uygun bulunacak vasıtalar ile ya
yınlanır. 

Kıyasen uygulama 

M A D D E 15 — Bir kaza ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmasa dahi, sivil havacılıkta can ve mal gü
venliğinin korunması bakımından önem taşıyan olaylar hakkında da Ulaştırma Bakanlığı bu bölümde yer alan 
esaslar dairesinde kıyasen işlem yapmaya yetkilidir. 

Enkaz 

M A D D E 16. — Kaza sonucu hava aracı enkaz haline gelmiş ise; maliki 90 gün ipinde muhafaza masraf-
larını vererek enkazı alabilir. 

Kaybolma 

M A D D E 17. — Kendisinden alınan son haberden itibaren 90 gün geçen hava aracının kaybolduğuna mah
kemece karar verilebilir. Yetkili mahkeme bu aracın siciline kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Kaybolma kararını 
veren mahkeme durumu resen Ulaştırma Bakanlığına bildirir. Hava aracında bulunanlar hakkında Medeni 
Kanun hükümleri ve 5.6.1945 Tarih ve 4749 sayılı Kanun ile onaylanmış olan Uluslararası Sivil Havacılık 
Anlaşmasının 25 inci maddesi hükmü saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ticarî Hava İşletmeleri 

İzin 

M A D D E 18. — Gerçek ve tüzelkişilerin ticarî amaçla, ücret karşılığında hava araçlarıyla yolcu veya yük 
veya yolcu ve yük taşımaları ile ticarî amaçla diğer faaliyetlerde bulunmaları için Ulaştırma Bakanlığından 
izin almaları ön şarttır. 
İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir. Millî güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği 

durumlarda ve gerçek veya tüzelkişilerin kurucu ortakları ile temsile yetkili yöneticilerinin; zimmet, ihtilas. 
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irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suç
lar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat ka
rıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma veya Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci babında 
yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçların
dan veya Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinle yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhinde
ki suçlardan, hüküm giymiş olmaları halinde izin verilmez. 

İsletme ruhsalı 

M A D D E 19. — Hava araçlarıyla ticari amaçla, belirli hatlar üzerinde, Ücret karşılığında yolcu veya yük 
veya yolcu ve yük taşıması yapacak olan gerçek veya tüzelkişilerin 18 inci maddede belirtilen izinden başka. 
Ulaştırma Bakanlığından işletme ruhsatı almaları şarttır. 

Başvuru ve belgeler 

M A D D E 20. — Ticarî amaçla ücret karşılığında hava araçlarıyla yolcu veya yük veya yolcu ve yük taşı
mak için Ulaştırma Bakanlığından izin ve ruhsat almak üzere başvuracak gerçek ve tüzelkişilerin başvurularına 
ekleyecekleri belgeler ve başvuruda aranacak şartlar Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile belir
lenir. 

İnceleme 

M A D D E 21. — Başvuru, Ulaştırma Bakanlığınca uygunluk ve ülke yararları açısından incelenir. Bu in-
celeme sırasında, kurulmak istenen işletmenin ülke ekonomisi, ulusal güvenlik; ulusal ulaştırma politikası, 
planlı kalkınma ilkeleri bakımından, değerlendirilmesi de yapılır. Bu amaçla, gerektiğinde, Ulaştırma Bakan
lığı ilgili bakanlıkların ve Devlet Planlama Müsteşarlığının görüşünü de alır. 

Ruhsatın verilmesi 

M A D D E 22. — 18 inci maddede yazılı izni almış gerçek ve tüzerkişiler izin başvurusuna ekli projeleri-
ni gerçekleştirdiklerini bildirerek işletme ruhsatı almak için Ulaştırma Bakanlığına başvururlar. 

Ulaştırma Bakanlığı gerekli inceleme ve denetlemeleri yaparak, projelerin gerçekleştiğini tespit etmesi 
halinde, işletme ruhsatı verir. İşletme ruhsatı devredilemez. 

Ruhsatta özellikle; ruhsat sahibinin ticari unvanı, taşıma türü, işletme yapılacak bölge veya hatlar, izin bel
gesinde belirtilen sınırlama ve kısıtlamalar yazılır. 

Ruhsatın asılması 

M A D D E 23. — Ruhsat sahibi, ruhsatın örneklerini, işletmesinde, müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla 
görüp okuyabilecekleri yerlere asmaya mecburdur. 

Ruhsata uyma zorunluluğu 

M A D D E 24. — Ruhsat sahibi, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına aynen uyarak yürütmek zo-
tundadır. Taşıma ve sefer yapma zorunluluğu, izin şartlarına göre tespit edilir. 

Tarifeler 

M A D D E 25. — Ruhsat sahibi; kur uygulamaları hariç olmak üzere uçuş ve ücret tarifelerini, Ulaştır
ma Bakanlığının onayını almadan ve asgari 15 gün önce üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyamaz. 

Posta taşıması 

M A D D E 26. — Tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış bulunan işletmeler; 
talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, ücret karşılığında posta taşımakla yükümlüdürler, 
ödenecek ücretler 5584 sayılı Posta Kanunu ile Dünya Posta Birliği sözleşmeleriyle saptanan kurallar dai
resinde belirlenir. 

Denetleme 

M A D D E 27. — Türk sivil hava araçları ile faaliyette bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve ger
çek ve özel hukuk tüzelkişileri Ulaştırma Bakanlığının hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla yapacağı 
veya yaptıracağı teknik denetime tabidirler. 

Yapılacak denetimin esasları, denetleme elemanlarının seçimi ile yetki ve sorumlulukları Ulaştırma Bakan
lığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 
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Bilgi ve belge verilmesi 

M A D D E 28. Ruhsat sahipleri, denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri vermeye mec

burdurlar. 

Değişikliklerin bildirilmesi ve tasdiki 

M A D D E 29. Taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak de-

ğişiklikleri, ilgilinin Ulaştırma Bakanlığına tasdik ettirmesi zorunludur. 

Ruhsalın iptali 

M A D D E 30. — Ruhsat sahibinin bu bölümde yer alan hükümlere aykırı davranması halinde; Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından kendisine aykırılığın giderilmesi için yapılacak gerekçeli tebligat ve verilecek süre üze
rine ruhsat sahibi aykırılıkları gidermez ise, verilmiş sürenin sonunda işletilen hatların bazılarına veya tü
müne ilişkin izin. geçici olarak geri alınabilir veya ruhsat derhal iptal edilir. 

Kabotaj 

M A D D E 31 — Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde; iki nokta arasında havayolu ile ticarî amaçla yolcu 
posta ve yük taşımaları Türk hava araçları ile yapılır. 

Gösteriler 

M A D D E 32. — Sivil hava araçları ve askerî hava araçlarının dışında Devlet hava araçlarının ve para
şütçülerin katıldığı yarışmaların vesair gösterilerin yapılması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilecek izne 
bağlıdır. 

Askerî hava araçlarının ve paraşütçülerin katıldığı, yarış vesair gösterilerde yetki, Genelkurmay Başkan
lığına aittir. Ancak keyfiyet, uçuş güvenliğinin sağlanması maksadı ile Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

Yabancı havayolu işletmeleri 

M A D D E 33. — Yabancı ülkeler ile Türkiye arasında hava ulaştırma hizmeti görecek yabancı uyruklu iş-
letmelere uygulanacak hükümler, Türkiyenin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar uyarınca ve kar-
şılıklılık ilkesi gözönünde tutularak Ulaştırma Bakanlığınca saptanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Havaalanları ve Tesisleri 
Kuruluş ve işletme 

M A D D E 34. — Havaalanları, Devlet veya kamu tüzelkişileri tarafından kurulur ve işletilir. 
Sivil amaçla havaalanı, pist, hangar, hizmet ve işletme tesisleri, bunlarla ilgili sistem ve kolaylıkların yeni-

den inşası ve geliştirilmesinde ihtiyaç ve standartlar, Genelkurmay Başkanlığı ile yapılacak koordinasyon 
sonucu Ulaştırma Bakanlığı tarafından saptanır. Bu hizmetlerle ilgili kamulaştırma, etüd, proje, aplikasyon, 
onarım ve inşaat işleri Bayındırlık Bakanlığınca yapılır. Faaliyetlerin yürütülmesinde Bayındırlık Bakanlığı ile 
Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon ve işbirliği yapar. 

Gerçek kişilerin ve tüzelkişilerin havaalanı ve iniş şeritleri inşa etmesi ve işletmesi Genelkurmay Baş-
kanlığının olumlu mütalaası üzerine Ulaştırma Bakanlığı iznine bağlıdır. 

İzin, süreye ve yükümlülüklere bağlanabilir. Millî güvenliğin, kamu düzeninin ve sağlığın tehlikeye gire-
bileceği kanaatini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde izin verilmez; verilen iznin kapsamı dışında bir 
kullanım durumunda izin iptal edilir. Gerekliğinde havaalanı veya iniş şeridi kamulaştırılır. 

5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri saklı
dır, 

Uluslararası hava trafiğine açık havaalanı 
M A D D E 35. — Uygun teknik özelliklere sahip; gümrük, pasaport, sağlık ve bunlara benzer işlemlerin 

yapılması için kolaylıkları bulunan havaalanları, uluslararası hava trafiğine açılabilir. 

Kısıtlayıcı tedbirler 

M A D D E 36. — Havaalanlarındaki hava trafiği veya üzerindeki hava sahası gerektirdiği takdirde veya ka

mu düzenine ilişkin nedenlerle hava trafiğine açık bir havaalanının kullanılmasına her zaman tahditler kona-
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bilir veya havaalanı geçici olarak kapatılabilir. Alınan kararlar Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görü-
lecek sekil ve surette ilgililere duyurulur. 

Aynı bölgede birden fazla hava trafiğine açık havaalanının bulunması halinde Ulaştırma Bakanlığı kamu 
yararına ilişkin nedenlerle bunların kullanılmasını düzenleyebilir ve özellikle bu alanlardan herbirine belirli 
hava aracı tiplerine, hava faaliyetlerinin veya ticari faaliyetlerinin belirli bir bölümüne tahsis edebilir. 

Ücret tarifeleri 

M A D D E 37. — Havaalanlarının kullanılması ve tesislerinden faydalanılması ve verilen hizmetlerin karşı
lığında alınacak ücretler, yapılacak tarifelerle saptanır. Yapılmış olan tarifeler, Ulaştırma Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer. 

5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması hükümleri sak
lıdır. 

Havaalanı yöneticisi 

M A D D E 38. — Her sivil havaalanına hizmetlerin bir uyum içerisinde yürütülmesini sağlamakla görevli 
bir yönetici atanır. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hiz
metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

Askeri havaalanlarından yararlanma 

M A D D E 39. — Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil hava araçları tarafından kullanılması 
Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında, Devlet hava araçlarının sivil havaalanlarından isti
fade edebilmeleri ise Devlet hava araçlarına sahip bakanlıklar ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılacak 
protokollerle düzenlenir. Yabancı hava taşımacılarının askerî meydanlardan yararlanmaları; ilgili Kuvvet 
Komutanlığı, Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları koordinasyonu sonunda Genelkurmay Başkan
lığı onayı ile belirlenir. 

Güvenlik tedbirleri 

M A D D E 40. — Ulaştırma Bakanlığı, kamu ve öze! havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, 
yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içinde yürütülmesi, yangın vesair tehlikelere karşı korunması amacı 
ile gereken önlemleri alır, aldırır ve denetler. 

Bu görevin yerine getirilmesinde; İçişleri, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıkları, Ulaş
tırma Bakanlığına gereken desteği sağlar ve işbirliğinde bulunur. 

10.6.1982 tarih ve 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Görev ve Hiz
metlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

Uçuş güvenliği 

M A D D E 41. — Ulaştırma Bakanlığı uçuş güvenliğinin sağlanması amacı ile havaalanlarında hava trafik 
kontrolü, haberleşme, seyrüsefer tesisleri ve kolaylıkları, meteoroloji hizmetleri, ışıklandırma, engellerin or
tadan kaldırılması gibi hizmetlerin planlanmasını, programlanmasını ve prensiplerini tespit ve temin eder. Bu 
hizmetlere ilişkin tesis ve sistemlerin çağda; teknolojiye uygun şekilde Bakanlığa bağlı veya ilgili kuruluş va
sıtasıyla tesisini sağlar. 

Kurtarma ve yardım 

M A D D E 42. — Ulaştırma Bakanlığı, uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması için ehil 
personelden oluşan kurtarma yardım teşkilatı kurulmasını ve bunların emrine, yeterli sayı ve nitelikte araç ve 
gereç verilmesini sağlar. 

Kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına, kazaya uğramış olan ve tehlike içinde bulunan hava 
aracı personeli ile yerel kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

Kurtarma ve yardım teşkilatının kuruluşu, görev ve yetkileri ve çalışma esasları yönetmelikle belir
lenir. 
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Hizmetler 

M A D D E 43. — Ulaştırma Bakanlığı; sivil havacılık faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve süratli bir biçimde 
yürütülmesini sağlamak amacı ile, havaalanlarında ve gerekli göreceği diğer yerlerde, Türk hava sahası ile 
sorumluluğu Türkiye'ye ait olan hava sahalarına ilişkin, meteoroloji, hava trafik ve uçuş bilgilerini doğru 
ve hassas bir şekilde toplayıp ilgililere dağıtılması için gerekli önlemleri alır. 

Hizmetin yürütülmesi ve hizmetten yararlanırla şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir. 

Yer hizmetleri 

M A D D E 44. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, yolcu ve yük trafiğinin ve her türlü hizmetlerin 
çağdaş sivil havacılık ilkelerine ve ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yürütülmesi amacı ile gereken önlem
leri almaya veya aldırmaya yetkilidir 

Uçuş ve haberleşme hizmetleri 

M A D D E 45. — Ulaştırma Bakanlığı, havaalanlarında, sivil havacılığın güvenli, süratli ve düzenli bir 
biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile çağdaş teknolojiye uygun olarak, her türlü trafik, haberleşme, işa
ret sistemlerini ve tesislerini doğrudan doğruya veya bağlı veya ilgili kuruluşlar vasıtasıyla kurmakla 
veya kurdurmakla yükümlüdür. 

Türk hava sahasında gerekli tedbirlerin alınması 

M A D D E 46. — Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümlerine de 
uymak şartı ile, Türk hava sahasında hava trafiğinin güvenli, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, 
haberleşmenin ve bilgi akışının sağlanması, meteoroloji hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile ve çağdaş tekno
lojiye uygun olarak gereken önlemleri alır ve işletilmesini sağlar. 

İnşaat sınırlamaları 

M A D D E 47. — Havaalanlarının ve ilgili tesis ve teçhizatın çevresinde, Ulaştırma Bakanlığınca belirlene
cek esaslar içinde ve saptanacak bir alan dahilinde izin alınmadıkça hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşme
yi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, in
şaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi, tesis kurulması yasaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı, havaalanları, ve uçuş emniyeti tesirleri etrafında uçuş emniyetini tehlikeye düşürebi
lecek yapı, bina, ağaç, direk gibi tesisleri kaldırtabilir. 

Ulaştırma Bakanlığı belirli manialara veya yerlere, hava seyrüseferi yapan kişilerce görülebilmesi ve ta-
nınabilmesi için gözle görülebilir işaretler veya radyo veya elektrik işaretlerinin konulmasını istemeye yet
kilidir. İlgililer de istem dairesinde işlem yapmakla yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak havaalanları için yukarıda değinilen hususları 
kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayınlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususlar için 6785 sayılı İmar Kanunu ile bu Kanunu tadil eden 1605 
sayılı Kanunun yasaklama ve cezaî hükümleri uygulanır. Anılan kanunların cezaî hükümleri kapsamına gir
meyen hallerde bu kanundaki ceza hükmü uygulanır. 

M A D D E 48. — 47 nci maddede konulan sınırlamalar, 5.6.1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan 
Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının eklerinde zikredilen standart ve tavsiyelerin altında olamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması 

Türk sivil hava aracı 

M A D D E 49. — Bir sivil hava aracı aşağıda belirtilen durumlarda da Türk sivil hava aracı sayılır. 
Türk kanunları uyarınca kurulup da; 
a) Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, dernekler, siyasî partiler, sendikalar veya vakıfların 

mülkiyetinde bulunan hava araçları, idarî organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 
b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticarî şirketler, kooperatifler ve bunların birliklerinin mülkiyetinde 

bulunan hava araçları, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve 
şirket anasözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması. 
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Hava araçlarının sicilinin tutulması 

M A D D E 50, — Türk sivi l hava araçlarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. B u sicile 
«Uçak sicili» adı veril ir . 

Medenî Kanunun 917 nci madesi hükümleri, sivil uçak sicilleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

Sicilin aleniyeti 

M A D D E 51. — Uçak sicili alenidir. İstemle ilgili olduğunu ispatlayan kişiler, b ir kaydın tamamlanması 
için sicile ait olan belgeleri, henüz sonuçlanmamış tescil işlemlerini ve sicil dosyalarını da incelemeye ve mas
rafını ödemek şartı ile, sözü edilen belgelerin örneklerini almaya mezundur. 

Sicil kayıtlarının geçerliliği 

M A D D E 52. — Uçak sicilindeki bir kayda iyi niyete dayanarak mülkiyet, ipotek: veya diğer bir aynî hak
kı iktisap eden kişinin bu iktisabı geçerli olur. 

Sicilde lehine bir hak tescil edilmiş olan kişiye bu hakkı sebebi ile bir edada bulunulması veya bu kişi
nin üçüncü kişiler ile tescilli hak üzerinde bir tasarruf muamelesinde bulunması hallerinde de yukarıdaki fık
ra hükmü uygulanır. 

Hakkın iktisabı İçin tescil şart olan durumlarda, tescili isteme tarihi iyiniyete esas tutulur. 

Sicil kayıtlarına itiraz 

M A D D E 53. — Sicilin muhtevasının gerçek hukuki duruma uygun bulunmadığı yolundaki itirazlar sicile 
şerh olunabilir. 

B u itirazlar, bir ihtiyatî tedbir kararına veya sicil in tadili sonucunda h a k t i muhtel olacak kişinin rızasına 
dayanılarak şerh olunur. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhte
mel bulunduğunun ispatı aranmaz, 

Türk sivil hava araçlarının tescili 

M A D D E 54. — Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, evvelce kayıtlı bulunduğu sicilden s i l d i 
rilmesi mecburidir. 

Geçici tescil 

M A D D E 55. — i lg i l i mevzuata uygun olarak yurda sokulmuş olan bir sivil hava aracı; Türk Devletine 
veya kamu tüzelkişilerine veya Türk vatandaşlarına veya 49 uncu maddede yazılı niteliklere sahip tüzelkişi
lere en az altı ay süre ile yalnız bunlar adına işletilmek üzere bırakılırsa sicile geçici olarak tescil olunabilir. 

Tescil talebi ve şekli 

M A D D E 56. - - S iv i l hava aracının tescili için, mal ik in bu Kanunda gösterilen kayıt ve şartlara uyması 
ve bir dilekçe ile Ulaştırma Bakanlığına başvurması gereklidir. 

istemde bulunanın mülkiyet hakkına veya tescil için gerekli şartların gerçekleşmediğine dair belgelere daya
nan bir itiraz yapılırsa, hukuki durum kesinlik kazanmadan tescil yapılamaz. Ancak başvuru ve itiraz bir 
tutanak ile belirlenip, sicil dairesinde saklanır. Sicile kaydedilen sivi l hava araçlarına tescil belgesi verilir. 

Sicilin muhtevası 

M A D D E 57. — Sivi l uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde en az aşağıdaki kayıtlar yer alır. 
a l Sivi l hava aracının; 
(1) Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi. 
(2) Yapım tarihi ve seri numarası, 
(3) Yapımcının sivil hava aracı için belirlediği tip, model, marka, 
b) M a l i k i n ; 
(1) Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil 

numarası, 
(2) Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi, ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil numarası, 
(3) Diğer tüzelkişilerden ise; adı ve merkezi, 
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c) İktisap şekli. 
d) Verilen tescil işareti. 

Bu kayıtlarda değişiklik olduğu takdirde, ilgilinin, en geç onbeş gün içinde başvurarak, yeni durumu sicile 
ve kayıt belgesine işletmesi zorunludur. 

Tescilin ortak hükümleri 

M A D D E 58. — Sicile tescil edilmiş bulunan Türk sivil hava aracı, ilgili yönetmelik hükümlerine göre be-
lirlenmiş milliyet ve tescil işaretlerinden başkasını taşıyamaz ve başka bir devletin siciline tescil olunamaz. 

Türk uçak siciline tescil edilen hava aracı, Türk tabiiyet ve tescil işaretini taşır. 
İstisna 

M A D D E 59. — Uçak sicilinde alacaklı haklarına ilişkin ipotek, haciz ve buna benzer şerh ve kayıtlar 
bulunmaması şartıyla sicile kayıtlı bir Türk sivil hava aracı, Ulaştırma Bakanlığınca, Genelkurmay Başkan
lığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yabancı gerçek veya tüzelkişilere veya 49 uncu mad
dede yazılı niteliklere sahip olmayan kişilere, yalnız bunlar adına işletmek üzere bırakılabilir. Bu takdirde 
hava aracının Türk uçak sicilindeki kaydı silinir. 

Tescilin genel şartları 

M A D D E 60. — Bir sivil hava aracının tescil edilebilmesi için, aşağıdaki hususlar gereklidir. 
a) 49 uncu madde uyarınca hava aracının Türk sivil hava aracı sayılması, 
b) Başka bir memlekette tescil edilmemiş olması ve eğer tescil edilmiş ise oradan kaydının silindiğine dair 

belge getirilmiş olması, 
c) Hava aracının uçuşa elverişli bulunduğuna dair Ulaştırma Bakanlığınca verilmiş belgeyi haiz olması. 

Resen terkin 
M A D D E 61. — Bir Türk sivil hava aracı; 
a) 49 uncu madde uyarınca Türk sivil hava aracı sayılması için bulunması gereken nitelikler ortadan kal

karsa veya bu nitelikleri haiz olmayan bir kişinin mülkiyetine geçerse, 
b) Yabancı bir devletin siciline kaydedilirse veya Türk siciline kaydedildiği halde, yabancı sicildeki kaydı 

terkin edilmemiş olursa. 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından resen sicilden terkin olunur. 
Bu madde hükmü 55 inci maddede gösterilen hava araçları hakkında da işletme süresinin sona ermesi üze-

rine uygulanır. 

Talep üzerine terkin 

M A D D E 62. — Bir Türk Sivil hava aracının fiilen veya itibari olarak harabiyetı veya tam ziyaa uğraması hal
lerinde malikin başvurusu üzerine sicilden kaydı silinir ve tescil belgesi iptal olunur. 

Sicil kaydının terkini ve ipotek hakkının korunması 

M A D D E 63. — Bir Türk sivil hava aracının sicilden terkin edilmesinden önce durum, sicilde kayıtlı ipotek 
hakkı sahiplerine resen tebliğ edilir. Adresi bilinmeyenlere tebligat ilan yoluyla yapılır ve her iki durumda da 
itirazlarını bildirmeleri için ipotek hakkı sahiplerine 30 günlük süre tanınır. Herhangi bir itiraz bildirilmemiş 
ise veya itirazın haklı olmadığı mahkemece hükme bağlanır ise kayıt terkin olunur. 

Aksi takdirde, ipotekli alacakların haklarının saklı bulunduğuna dair meşruhat verilerek sicildeki kayıt 
terkin olunur. 

Uçak sicili tüzüğü 

M A D D E 64. — Hava araçlarının sınıflandırılması, tescile tabi olmayanlarının belirlenmesi, uçak sicilinin 
tesisi ve nasıl tutulacağı, personelin nitelikleri, hukuki ilişkilerin nasıl belgeleneceği ve tescil olunacakları, ka
yıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin kurallar ile 55 inci maddenin tatbiki halinde uygulana
cak kurallar bir tüzük ile belirlenir. 

Hava araçlarının hukuki niteliği 

M A D D E 65. — Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, hava araçları menkul mal hükümlerine ta-
bidir. 

Yasama Bölümü Sayfa : 9 



Sayfa: 10 RESMİ G A Z E T E 19 Ekim 1983 — S a y ı : 18196 

Mülkiyet ve diğer aynî hakların tesisi 

MADDE 66. — Hava aracının tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer ayni hakların tesisi, 
devri ve temliki için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kafidir. Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapıl
madıkça muteber değildir. 

Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar bakımından hüküm ifade etmez. 

Tescile tabi olmayan hava aracı mülkiyetinin İktisabı 

MADDE 67. — Tescile tabi olmayan hava aracı veya payının temlikinde akitler mülkiyetin temellük 
edene teslimden önce intikalini kararlaştırabilirler. 

Teferruat ve mütemmim cüzüler 

MADDE 68. — Hava aracının teferruat ve mütemmim cüzüleri hakkında Medenî Kanunun 619 ve 621 
inci maddeleri uygulanır. 

Hava aracı ipoteği 

M A D D E 69. — Bir alacağın temini için hava aracı üzerinde ipotek tesis olunabilir. Hava aracı ipoteği, 
alacaklıya hava aracı bedelinden alacağını alma yetkisini verir. Müstakbel alacaklar veya şarta bağlı olan 
bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. 

Akdi ipotek 

M A D D E 70. — Hava araçları üzerinde malik ile alacaklıların anlaşmaları ve sicile tescil ile ipotek tesis 
olunabilir. 

İpotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onanmış olması şarttır. 

Kanuni ipotek 

M A D D E 71. — Hava araçlarının yapımı ve onarımından doğan alacaklar için yapımcı veya onarımcı, 
hava aracı üzerinde kanunî bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 

Bu kanunî ipoteğin tesisi hakkında Medenî Kanunun 809, 810 ve 811 inci maddeleri uygulanır. 

Birlikle ipotek 

M A D D E 72. — Bir alacak için birden çok hava aracı ipotek edilmiş bulunursa, aksine bir anlaşmaya 
dayanılarak sorumluluk miktarları sicilde belirtilmedikçe, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. 

Yabancı para esasına göre ipotek 

M A D D E 73. — Yabancı para ile ödenecek olan borçlar için, Maliye Bakanlığının izni ile yabancı para 
esasına göre ipotek tesis olunabilir. Bu iznin sicile kaydı lazımdır. 

İpotek tescilin içeriği 

M A D D E 74. — Sivil hava aracı ipoteğinin tescilinde: 
a) Alacaklının adı, soyadı ve adresi; 
b) Alacağın tutarı ve faiz oranı; 
c) Alacağın tutarı kesin değil veya değiştirilebilir ise faizler dahil, ipoteğin temin ettiği azamî tutar; 
d) Nama veya hamiline yazılı tahvillerin ipotek ile temini durumunda ipotek borcun tamamı için kuru

lacaksa, alacaklı yerine, borçlu ile alacaklıların tümünü birden temsil edecek bir temsilci; ihracı üstlenen işlet
me için kurulacaksa, ipotek üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin hakkı da; 

Tescil olunur. 

Sağlanan alacak 

M A D D E 75. — İpotekli sivil hava araçlarının karşılayacağı alacaklar hakkında, Medeni Kanunun 790 
ıncı maddesinin 1 inci fıkrası ile 791 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
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İpoteğin kapsamı 

M A D D E 76. — İpoteğin kapsamı hakkında Medenî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 

Sigorta 

M A D D E 77. — Bir hava aracının maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş 

olması durumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı, sicile kayıtlı bir hava aracı ipoteğini 

bilmediğini ileri süremez. 

Sigorta bedeli 

M A D D E 78. — Bir hava aracının kaybı veya kaza sonucu hasara uğraması veya poliçede yer alan ve 
sigorta teminatına dahil şartların tahakkuku halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek hakkı sahibi, 
sigortalı hava aracı üzerindeki ipotek tutarı kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müstehak olur. 
Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortacı, tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle yüküm-
lüdür. 

İpotekli alacaklıların hakları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 

Sigortacının halefiydi 

M A D D E 79. — Sigortacı, alacağı ödediği nispette ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. 
Şu kadar ki; halefiyet, alacaklının zararına olarak ileri sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilerine karşı 
sorumluluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da 
dermeyan edilemez. 

Malikin defi hakkı 

M A D D E 80. — İpotekli hava aracı maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itiraz-
ları ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukukî işlemi feshedebildiği 
sürece, alacaklının hakkını hava aracından sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça malik de aynı yetkiye 
sahiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına halel getirmez. 

Ödeme hakkı 

M A D D E 81. - Alacak malike karşı muacceliyet kazanır veya borçlu borcunu ödemek hakkını haiz 
olursa, malik borcu ödeyebilir. 

Malik, tevdi veya takas yolu ile de alacaklının hakkını yerine getirebilir. 

Halefiyet 

M A D D E 82. — Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacağı ödediği oranda alacaklının yerine geçer. 
Halefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 

İpotek alacağının tahsili 

M A D D E 83. — Alacaklı , ipoteğin kapsamına giren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak ceb
rî icra yolu ile alabilir. 

Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya hava aracının temellük etmek yetkisini veren her tür
lü anlaşma geçersizdir. 

ipoteğin devri ve düşmesi 

M A D D E 8-1. — İpotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. Ala
cak ipotekden ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile tes-
cil ile olur. 

Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati ve ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek dü
şer. 

İpoteğin düşmesi üzerine. kayıt sicilden terkin olunur. Malik ipoteğin dermeyanının daimî olarak im-
kânsız kılan bir defie sahip bulunduğu takdirde alacaklıdan ipotekden feragat etmesini isteyebilir. 
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İpoteğin kapsamı 

M A D D E 76. — İpoteğin kapsamı hakkında Medenî Kanunun 777 ve 778 inci maddeleri uygulanır. 

Sigorta 

M A D D E 77. — Bir hava aracının maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş 
olması durumunda, ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı, sicile kayıtlı bir hava aracı ipoteğini 
bilmediğini ileri süremez. 

Sigorta bedeli 

M A D D E 78. — Bir hava aracının kaybı veya kaza sonucu hasara uğraması veya poliçede yer alan ve 
sigorta teminatına dahil şartların tahakkuku halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek hakkı sahibi, 
sigortalı hava aracı üzerindeki ipotek tutarı kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müslehak olur. 
Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortacı, tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle yüküm-
lüdür. 

İpotekli alacaklıların hakları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 

Sigortacının halefiydi 

M A D D E 79. — Sigortacı, alacağı ödediği nispette ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. 
Şu kadar ki; halefiyet, alacaklının zararına olarak ileri sürülemeyeceği gibi, sigortacının kendilrine karşı 
sorumluluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da 
dermeyan edilemez. 

Malikin defi hakkı 

M A D D E 80. — İpotekli hava aracı maliki, borçlunun alacaklıya karşı haiz bulunduğu defi ve itiraz-
ları ipotekli alacaklıya karşı ileri sürebileceği gibi, borçlu borcuna esas olan hukuki işlemi feshedebildiği 
sürece, alacaklının hakkını hava aracından sağlanmasına engel olabilir. 

Alacaklı borçlusunun muaccel bir alacağı ile takas imkanına sahip bulundukça malik de aynı yetkiye 
sahiptir. 

Borçlunun bir defi veya itirazdan feragati malikin hakkına halel getirmez. 

Ödeme hakkı 

M A D D E 81. - Alacak malike karşı muacceliyet kazanır veya borçlu borcunu ödemek hakkını haiz 
olursa, malik borcu ödeyebilir. 

Malik, tevdi veya takas yolu ile de alacaklının hakkını yerine getirebilir. 

Halefiyet 

M A D D E 82. — Malik aynı zamanda borçlu değilse, alacağı ödediği oranda alacaklının yerine geçer. 
Halefiyet alacaklının zararına ileri sürülemez. 

İpotek alacağının tahsili 

M A D D E 83. — Alacaklı , ipoteğin kapsamına giren mamelek unsurları üzerinden alacağını, ancak ceb
ri icra yolu ile alabilir. 

Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya hava aracının temellük etmek yetkisini veren her tür
lü anlaşma geçersizdir. 

İpoteğin devri ve düşmesi 

MADDE. 8-1. — İpotekle temin edilmiş olan alacağın temliki ile, ipotek de yeni alacaklıya geçer. Ala
cak ipotekden ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredilemez. Alacağın temliki yazılı şekilde ve sicile tes-
cil ile olur. 

Alacağın sona ermesi, alacaklının feragati ve ipotekle mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek dü-
şer. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Hava Araçlarına İlişkin Uçuş Kuralları 

Hava araçlarının muayene ve kontrolü 

M A D D E 85, — Sivil hava araçları; Türk uçak siciline tescil edilmeden önce ve tescilden sonra da belir
lenmiş bulunan hallerde, uçuşa elverişlilik yönünden muayene ve kontrol edilir. Bu husus Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Uçuşa elverişlilik belgesi 

M A D D E 86. — Türk sivil hava araçlarına uçuşa elverişlilik belgesinin verilmesi, belgenin geri alınması ve
ya iptaline ilişkin şartlar ile bu işlemlere ait yetki ve sorumluluklar. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası an
laşmaların hükümleri saklı kalmak şartı ile. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile 
belirlenir. 

İstisnaî durumlar 

M A D D E 87. — Sivil hava araçları, geçerli uçuşa elverişlilik belgesi olmaksızın, Türk hava sahasında, 
Ulaştırma Bakanlığının izni ile deneme, muayene veya ferry uçuşu yapabilir. 

Kıyasen uygulama 

M A D D E 88. — Türk sivil hava araçları için yabancı devletlerin yetkili makamları tarafından verilmiş 
uçuşa elverişlilik belgelerinin geçerliliğine ve yabancı, sivil hava araçları için Türkiye'de uçuşa elverişlilik 
belgesi verilmesine ilişkin şartlar yukarıdaki maddelerde yer alan esaslar dairesinde Ulaştırma Bakanlığı ta
rafından saptanır. 

Hava aracı belgeleri 

M A D D E 89.— Türk hava sahasında uçuş yapacak bütün hava araçlarının, uçuş sırasında bağlı bulunduk
ları devletin geçerli kuralları uyarınca : 

a) Bir merkezî sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları, 
b) Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları, 
c) Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları, 
d) Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları, 
e) Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları, 
t) Sigorta poliçesini bulundurmaları. 

g) Kanun ve tüzükler gereğince tayin olunan sair belgelerin bulundurulması. 
Ve yetkili makamlar tarafından yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur. 
Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Devlet hava araçları 

M A D D E 90. — Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet hava araçları; Türk kanunlarına ve 
bunlara bağlı kurallara uymak zorundadırlar. Türk Devlet hava araçlarının, Türk hava sahasında ve ulus
lararası hava sahasında yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ne aittir. Şikago Sözleşmesi 3 üncü maddesi hükümleri saklıdır. 

Kalkış ve iniş 

M A D D E 91. — Sivil hava araçlarının iniş ve kalkışları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde sap
tanmış bulunan havaalanlarından başka yerlerde yapılamaz. 

Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile başvurulacak önlemler ile Ulaştırma Bakanlığınca önceden 
alınmış izine dayanan iniş ve kalkışlar yukarıdaki hükümden müstesnadır. 

Havayolu 

M A D D E 92. — Sivil hava araçları, bu Kanunun öngördüğü esaslar dairesinde saptanmış bulunan hava
yolunu izlemeye ve uçuş sırasında hava trafik kontrol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecburdur. 
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Can ve mal güvenliğinin korunması amacı ile verilen talimatın dışına çıkarılmasını gerekli kılan durum
larda, sorumlu kaptan pilot durumu derhal yetkili hava trafik kontrol ünitesine bildirir ve alacağı talimata 
göre hareket eder. 

Olağanüstü durumlarda, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, sorumlu kaptan pilot gereken önlemlere 
başvurabilir, bu durumda dahi yetkili hava trafik kontrol ünitesinin en kısa zamanda haberdar edilmesi zo
runludur. 

Yasaklar 

M A D D E 93. — Uçuş sırasında; 
a) Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak, 
b) Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 
c) Zirai mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, yangınla mücadele 

uçakları hariç yerden herhangi bir madde atmak, 
d) Fotograf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek, 
e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizami kullanılma şeklinin dışında taşımak, 
f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak, 
g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli 

gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi 
katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak, 

h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, 
Yasaktır. 
Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere; özel veya genel nitelikte izin vermeye Ulaştırma Bakanlığı 

yetkilidir. 
Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde, ilgili bakanlıklar ve Genelkurmay Başkan

lığının görüşünü alır. 

inme mecburiyeti 

M A D D E 94. — Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile, yetkili ma
kamlardan vaki olacak talimat karşısında hava aracının bildirilecek havaalanına inmesi zorunludur. 

Birinci fıkra hükmünün uygulanmasında, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde; Genelkurmay Başkanlığı, içiş-
leri, Dışişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile işbirliği yapar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Sivil Havacılık Personeli 

Yeterlik belgesi 

M A D D E 95. — Pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, faaliyette bu
lunabilmeleri için, Ulaştırma Bakanlığından yeterlik belgesi almaları ve bu belgeleri belirli süreler içinde yenile
meleri zorunludur. 

Ulaştırma Bakanlığı yeterlik belgesi almaları gereken birinci fıkrada belirtilen personel ve diğer havacılık 
personelinin kategorilerinin saptanması, belge verilmesi, geçerliliği, yenilenmesi, geri alınması ve sicillerin tutul
ması kurallarını yönetmelikle düzenler. 

Yabancı devletler tarafından verilmiş yeterlik belgeleri 

M A D D E 96. — Yabancı bir devletin yetkili makamları tarafından usulüne uygun surette düzenlenmiş veya 
geçerliliği onanmış yeterlik belgeleri, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu Kanu
nun uygulaması bakımından da geçerli olarak kabul edilir. 

Yeterlik belgesini düzenlemiş veya onamış bulunan devletin veya belge sahibinin vatandaşı olduğu devle
tin, Türk Sivil hava araçlarına veya bu Kanun hükümleri uyarınca verilmiş yeterlik belgelerine veya sahiple
rine karşı kasıtlı işlem yapmaları durumunda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yabancı bir devlet tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş yeterlik belgelerinin, hangi koşullar altında 
geçerli sayılacağı yönetmelikle belirlenir. 
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Yeterlik belgesinin iptali ve geri alınması 

M A D D E 97. — Yeterlik belgesinin verilmesi için zorunlu bulunan asgari koşulların ortadan kalkması 
durumunda, belge iptal edilir. 

Yeterlik belgesinin verilmesi için aranan niteliklerde geçici olarak değişiklik meydana gelenlerin belgeleri, 
durumlarının düzeldiği saptanınca ya kadar geri alınır. 

İdarî önlem 

M A D D E 98. — Gerek bu Kanunda ve gerekse ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yer alan ve can ye mal 
güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davrandıkları saptanarak haklarında yargı mercilerinde ko
vuşturma veya soruşturma açılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik belgelerini, kovuşturma veya 
soruşturma sonuçlanıncaya kadar geri almaya, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Ceza kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. 

Eğitim ve öğretim 

M A D D E 99. — Sivil havacılık sahasında eleman yetiştirmek veya bu sahada öğrencileri yüksek öğretime 
hazırlamak amacıyla; Ulaştırma Bakanlığına bağlı lise veya dengi okullar 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Ka
nununun 58 inci maddesine uygun olarak açılabilir. Gerçek ve tüzelkişiler de aynı amaçla 625 sayılı Özel Eğitim 
Kurumları Kanunu esaslarına göre özel okullar açabilirler. 

Sivil havacılık sahasında meslek elemanı yetiştirmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki esaslara 
uygun olarak yüksekokullar kurulabilir. 

Kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları 

M A D D E 100. — Sorumlu kaptan pilot hava aracının, can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve 
idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gereken önlemleri almaya yetkilidir. 

Kaptan pilotun idarî yetki ve sorumlulukları 

M A D D E 101. — Sorumlu kaptan pilot, hava arasında emniyet ve düzenin sağlanması için önlem almaya 
ve bu amaçla, yolculara, personele ve hava aracında bulunan diğer kişilere emir ve talimat vermeye ve gerek
tiğinde bunları hava aracından çıkarmaya yetkilidir 

Sorumlu kaptan pilot, uçuş sırasında gerçekleşen doğum ve olum olaylarını bir tutanakla saptar ve iniler, 
ilk havaalanında mahallî yetkililere, yurt dışında ise Türk konsolosluğuna bildirir veya bildirilmesini sağlar, 
yurda dönüşünde ayrıntılı rapor verir. 

Sorumlu kaptan pilot Kanun, tüzük veya yönetmelik uyarınca hava aracında uçuş sırasında tutulması 
veya bulundurulması gereken tüm defter, kayıt ve belgelerin bulundurulmasından ve usulü dairesinde tutul
masından sorumludur. 

Kaptan pilotun cezai yetki ve sorumlulukları 

M A D D E 102. Sorumlu kaptan pilot, hava aracında işlenen suç ile ilgili delilleri toplamak ve sakla
makla yükümlü olduğu gibi, can ve mal güvenliğini tehdit eden veya gecikilmesinde zarar doğabilecek durum
larda görevliler olaya el koyuncaya kadar gereken soruşturmayı yapmak, yolcuları, personeli ve orada bulu
nan diğer kişileri, bunların eşyalarını ve yükünü aramak, geçici olarak alıkoymak yetkisine sahiptir. Sorumlu kap
tan pilot, bu yetkilerini bizzat veya başkaları aracılığı ile kullanabilir. 

Şu kadar ki; kaptan pilot gereken kanunî tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile durumu en kısa 
zamanda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise. Türk konsolosluğuna bildirmek veya bil
dirilmesini sağlamak ve her iki halde de, ayrıntılı bir rapor vermek mecburiyetindedir 

Özel düzenlemeler 

M A D D E 103. — Türk sivil hava araçlarıyla faali ette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 
ve özel hukuk tüzelkişiler, bu Kanunun hükümlerine aykırı olmamak şartı ile kaptan pilotun görev, yetki ve so
rumluluklarını belirleyen talimatlar hazırlayabilirler. Ancak bu gibi talimatlara uyulması, kaptan pilotun kanu
nî kurallar karşısındaki sorumluluğunu etkilemez. 

Yolcuların yükümlülükleri 

M A D D E 104. — Yolcular. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu Kanun hükümlerine; 
meydan otoritesi ve taşıyanın talimatına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun disiplin 
ve intizamını bozacak her türlü ey/em ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. 
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Uluslararası sözleşme hükümleri 

M A D D E 105. — Bu bölümde yer alan konularda Türkiye'nin de katılmış olduğu 1963 tarihli Tokyo, 1970 

tarihli Lahey ve 1971 tarihli Montreal sözleşmeleri hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Havayolu ile Taşımalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İç Hat Taşıma Sözleşmeleri 

Uygulanacak hükümler 

M A D D E 106. — Havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda; bu Kanunda hüküm bulunmadıkça, 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve bu anlaşmalarda da hüküm bulunmadığı 
hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

Yolcu taşıma sözleşmesi - bilet 

M A D D E 107. — Yolcu taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren ve uluslararası 
standartlara uygun olan bir bilet vermekle yükümlüdür; 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
b) Yolcunun adı ve soyadı, 
c) Biletin numarası ile düzenlendiği gün ve yeri, 
d) Taşıma ücreti; bilet ücretsiz verilmişse buna dair kayıt, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcı, yolcuyu biletsiz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir bilet vermeden kabul etmiş ise, taşıma 

sözleşmesinin varlığı veya geçerliliği etkilenmez, ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya sı-
nırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj ve kişisel eşya 

M A D D E 108. — Taşıyıcı; yolcunun bagajlarım ve beraberindeki kişisel eşyasını, taşıma sözleşmesinde 
belirlenen şartlar dairesinde, ücretsiz olarak taşımaya mecburdur. 

Bagaj kuponu 

M A D D E 109. — Taşıyıcıya teslim edilen her bir parça bagaj için, yolcuya aşağıdaki kayıtları içeren 
bir bagaj kuponu verilir. 

a) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
b) Yolcunun adı ve soyadı veya yolcu biletinin tarih ve numarası, 
c) Bagaj kuponunun tarih ve numarası, 
d) Bagajın ağırlığı, 
e) Teslim yeri, 
f) Yolcu tarafından özel olarak beyan edildiği takdirde, bagajın içeriği ve değeri, 
g) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcı; bagajı kuponsuz veya yukarda yazılı kayıtları içeren bir kupon vermeden kabul etmiş ise; ta

şıma sözleşmesinin varlığı veya geçerliği etkilenmez; ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu kaldıran veya 
sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Bagaj kuponu biri yolcuda kalmak ve diğeri bagaja takılmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve ba
gajın ibraz edene teslim edileceği kaydını içerir. 

Birinci ve ikinci fıkraların hükmü saklı kalmak şartı ile, taşıyıcı bagaj kuponuna konulması gereken bil
gilerden yolcu biletinde zaten mevcut bilgileri bagaj kuponuna yazmayabilir veya biletle birleştirmek kay
dıyla sadece bir bagaj teşhis kuponu verebilir. 

Yük tasıma sözleşmesi - hava yük senedi 

M A D D E 110. — Yük taşıma sözleşmesinde, taşıyıcı yükletene aşağıdaki kayıtları içeren bir hava yük se-
nedi vermekle yükümlüdür. 
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a) Hava yük senedinin numarası ile, düzenlendiği gün ve yer, 
b) Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı ve adresi, 
c) Yükletenin adı, soyadı veya varsa ticaret ünvanı ve adresi, 
d) Gönderilenin adı, soyadı veya varsa ticaret unvanı ve adresi, 
e) Kalkış, varış ve varsa aktarma yerleri, 
f) Yükün türü, sayısı, miktarı ve ağırlığı, 
g) Özel olarak beyan edildiği takdirde değeri, 
h) Taşıma ücreti ve ödeme şartları, ücretsiz taşımalarda buna dair kayıt, 
i) Gereğinde, yük senedine eklenmesi zorunlu olan belgeler, 

j) Taşımanın bu Kanunda gösterilen sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere bağlı olduğu. 
Taşıyıcının yükü yük senetsiz veya yukarıda yazılı kayıtları içeren bir yük senedi vermeden kabul etmiş 

olması, taşıma sözleşmesinin varlığını veya geçerliliğini etkilemez. Ancak taşıyıcı bu Kanunun sorumluluğu 
kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanamaz. 

Birden çok parça için, yükletenin isteği üzerine taşıyan her bir parçaya ayrı yük senedi düzenlemekle yü-
kümlüdür. 

Hava yük senedi üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshaya «Taşıyıcı için» yazılır ve yükleten tarafından 
imzalanır. İkinci nüshaya «Gönderilen için» yazılır ve taşıyıcı ile yükleten tarafından imzalanır. Üçüncü 
nüsha, taşıyıcı tarafından imzalanarak, yükün teslim alınmasından sonra, yükletene verilir. 

Yükletenin beyanları 

M A D D E III. — Yükleten yükle ilgili olarak hava yük senedine yazılacak kayıt ve beyanlar ile yükün 
gönderilene teslimi için gereken tüm bilgi ve belgelerin tam ve doğru verilmesinden sorumlu olup. bu yüzden 
taşıyıcının ve üçüncü şahısların uğrayacakları zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Taşıyıcı personeli ve temsilcilerine kusur isnadı hariç olmak üzere; taşıyıcı, verilen bilgi ve belgelerin doğ
ruluğunu ve yeterliliğini arastırmaya mecbur değildir. 

Yük senedinin ispat kuvveti 

M A D D E 112. — Hava yük senedi, aksi kanıtlanıncaya kadar, sözleşmenin varlığı, şartları ve yükün tes
lim alındığı hakkında karine teşkil eder. 

Hava yük senedinde yükün ağırlığına, boyutlarına, ambalajına ve parça sayısına ilişkin kayıtlar aksi ispat 
edilinceye kadar doğru sayılır; yükün miktarına, hacmine ve bulunduğu hale veya yükün belirgin durumuna 
ilişkin kayıtlar, ancak yükletenin de katılması ile taşıyıcı tarafından muayene edilmesi ve sonuçların hava yük 
senedine yazılması şartı ile taşıyıcı aleyhine delil teşkil eder. 

Yükletenin tasarruf yetkisi 

M A D D E 113. — Yükleten, taşıma sözleşmesinden doğan tüm borçlarını yerine getirmek şartı ile; gönde-
rilenin, bir sonraki madde uyarınca hakkını kullanmaya başladığı ana kadar yük üzerinde tam bir tasarruf 
hakkına sahiptir. Gönderilen hava yük senedini veya yükü kabulden kaçınırsa veya kendisine gereken ihba
rın yapılması mümkün olmaz ise yükleten tasarruf hakkına tekrar sahip olur. 

Yükleten bu hakkını taşıyıcıya veya diğer yükletenlere zarar vermeyecek şekilde kullanmaya mecbur olup, 
bu tasarruf hakkının kullanılmasından doğan masraflardan sorumludur. 

Yükletenin verdiği talimatın yerine getirilmesi mümkün olmaz ise, taşıyıcı, durumu derhal kendisine bildir
mekle yükümlüdür. 

Taşıyıcı, yükletenin talimatını hava yük senedinin yükletene verilmiş olan nüshasının iadesini istemeden 
yerine getirirse, bu hava yük senedi nüshasının zilyedinin, bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, 
yükletene rücu hakkı saklı kalmak şartı ile sorumlu olur. 

Gönderilenin hakları 

M A D D E 114. — Yükletenin bir önceki madde uyarınca sahip olduğu hakkı kullanmamış olması halin
de, gönderilen, yükün varma yerine ulaşması üzerine, sözleşme şartlarına uyması kaydı ile, taşıyıcıdan, yü
kün kendisine teslimini istemek hakkına sahiptir. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, yükün varma yerine ulaştığı, taşıyıcı tarafından en kısa zamanda gönde
rilene ihbar edilir. 

Taşıyıcı, yükün kayıp olduğunu ikrar ederse veya yük, varması gereken günden itibaren yedi gün geç
miş olmasına rağmen varmamış olursa, gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan hakları taşıyıcıya karşı ileri 
sürmek yetkisine sahip olur. 
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Haklayın kullanılması 

M A D D E 115. — Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getir
mek şartı ile 113 üncü Ve 114 unca maddelerin tanıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına 
ileri sürebilir. 

Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 

M A D D E 116. — 113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya 
haklarını yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkile-
mez. 

113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddelerin hükümleri, ancak hava yük senedine konacak açık kayıtlar 
ile değiştirilebilir. 

Ücretsiz taşımalar 

M A D D E 117. — Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı 
yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla veya özel nedenlerle Türk tescilli hava araçları ile ücret
siz yapılacak yolcu ve yük taşımalarına ilişkin kurallar. Ulaştırma Bakanlığınca yönetmelikle düzenle
nir. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Hava Araçları Kullanma Sözleşmeleri 

Kira ve Carter sözleşmeleri 

M A D D E 118. — Uçuş personeli almadan sadece hava aracının kiralanması halinde Borçlar Kanunu 
nun ilgili hükümleri, uçuş personeli ile birlikte bir hava aracının tamamının veya bir kısmının yahut mu 
ayyen bir mahallinin kiralanması veya Carter Sözleşmesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

Yazılı şekil 

M A D D E 119 — Kıra ve Carter sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir. 
Kıra sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edilebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gereklidir. 

D Ö R D Ü N C Ü KISIM 

Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Sorumluluk Halleri 

Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk 
M A D D E 120. — Yolcunun ölümü veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet 

veren kaza hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana- geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur. 

Bagaj veya yükün uğradığı zarar 

M A D D E 121. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün kaybı veya zarara uğraması halinde, zarara sebe-
biyet veren olay, havayolu ile tasıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir hava ara
cında veya havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları 
süreyi kapsar. Yük için Türk Ticaret Kanununun 781 inci madde hükmü uygulanır. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapı
lan taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımnında yükleme, tes
lim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile 
taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur. 
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Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk 

M A D D E 120. — Yolcunun ölümü veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet 
veren kaza hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana- geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur. 

Bagaj veya yükün uğradığı zarar 

M A D D E 121. — Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün kaybı veya zarara uğraması halinde, zarara sebe-
bijet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı sorumludur. 

Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir hava ara
cında veya havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti altında bulundukları 
süreyi kapsar. Yük için Türk Ticaret Kanununun 781 inci madde hükmü uygulanır. 

Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç sularda yapı
lan taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası zımnında yükleme, tes
lim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi sabit olmadıkça havayolu ile 
taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur. 

Kita ve Carter sözleşmeleri 

M A D D E 118. — Uçuş personeli almadan sadece hava aracının kiralanması halinde Borçlar Kanunu-
nun ilgili hükümleri, uçuş personeli ile birlikle bir hava aracının tamamının veya bir kısmının yahut mu 
ayyen bir mahallinin kiralanması veya Carter Sözleşmesi halinde Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

Uluslararası anlaşmaların hükümleri saklıdır. 

yazıl ı şekil 

M A D D E 119 — Kıra ve Carter sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmadıkça muteber değildir. 
Kıra sözleşmesinin üçüncü kişilere dermeyan edilebilmesi için uçak siciline şerh verilmesi gereklidir. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Hava Araçları Kullanma Sözleşmeleri 

Hakların kullanılması 

M A D D E 115. — Yükleten veya gönderilen, taşıma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getir
mek şartı ile 113 üncü Ve 114 unca maddelerin tanıdığı hakları, müstakilen kendilerinin veya başkalarının adına 
ileri sürebilir. 

Yükleten ile gönderilenin ilişkileri 

M A D D E 116. — 113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddeler yükleten ile gönderilenin ilişkilerini veya 
haklarını yükleten veya gönderilenden devren kazanmış olan üçüncü kişilerin karşılıklı ilişkilerini etkile-
mez. 

113 üncü, 114 üncü ve 115 inci maddelerin hükümleri, ancak hava yük senedine konacak açık kayıtlar 
ile değiştirilebilir. 

Ücretsiz taşımalar 

M A D D E 117. — Taşıyıcının kendi yetkili organınca saptanan kurallarına göre ücretsiz olarak yapacağı 
yolcu ve yük taşımaları dışında; görev maksadıyla Veya özel nedenlerle Türk tescilli hava araçları ile ücret
siz yapılacak yolcu ve yük taşımalarına ilişkin kurallar. Ulaştırma Bakanlığınca yönetmelikle düzenle
nir. 



Sayfa : 18 RESMİ GAZETE: 19 Ekim 198S — Sayı: 18196 

Gecikmeden doğan zarar 

M A D D E 122. - Taşıyıcı, havayolu ile yoku, bagaj veya yükün taşınmasındaki gecikmeden doğan za-
rardan sorumludur. 

Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması 

M A D D E 123. — Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri 
aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa sorumlu değildir. 

Sorumluluğun sınırlandırılması 

M A D D E 124. — Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza
lanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme ve bu 
Sözleşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı sözleşme ve protokollerin hükümlerine göre tayin olunur. 

Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan sözleşme ve protokoller ile öngörülmüş bulunan sınırların yükseltilmesine 
ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini haizdir. 

Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının yeniden belirlenme
sine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçersiz sayılan hükümler 

M A D D E 125. — Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 124 uncu maddede sö
zü geçen Sözleşme veya onu değiştiren protokolde be- lirtilmiş olan sorumluluk sınırını indirmeyi amaçlayan 
her şart hükümsüzdür Bu şartların hükümsüzlüğü taşı ma sözleşmesinin de hükümsüzlüğünü icabettirmez. 

Şu kadar ki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbından doğacak zararları düzenleyen hükümlere birinci 
fıkra uygulanmaz. 

Sınırsız sorumluluk 

M A D D E 126. - - Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile veya zararın doğması ihti
mali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat edil
diği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk sınırları uygulanmaz. Ancak, taşıyıcının işçileri veya tem
silcileri gibi yardımcı kişilerinin meydana getirdiği sinirsiz sorumluluk talebine mevzu olan zarar hakkında 
Borçlar Kanununun 55 inci madde hükümleri saklıdır. 

Taşıyıcının adamları 

M A D D E 127. — Bu Kanunda öngörülen bir zarardan dolayı, taşıyıcının adamları aleyhine dava açıldığı 
takdirde; taşıyıcının adamı kendi görevi çerçevesinde hareket ettiğini ispat ederse, taşıyıcının bu Kanuna göre 
yararlanabileceği hususlardan istifade etmeye hak kazanır. 

Bu gibi hallerde taşıyıcıdan ve taşıyıcının adamlarından alınabilecek tazminatın toplam miktarı, bahse konu 
sınırları aşamaz. 

Hasarın ihbarı 

M A D D E 128. — Yolcu bagajının veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından itiraz edilme
den kabulü, taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. 

Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden itiba
ren yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için en geç ondört gün içinde taşıyana ihbarda bulunul
ması gerekir. Gecikme halinde ihbar, bagajın veya yükün tesliminden itibaren en geç yirmibir gün içinde 
yapılmalıdır. 

İhbarın yazılı olarak veya durumun taşıma belgesinin üstünde gösterilmesi sureti ile yapılması gerekir. 
İkinci fıkrada belirtilen sürelere uyulmaması halinde, hileli davranması hali hariç, taşıyıcı aleyhine dava 

açılamaz. 

Birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımalar 

M A D D E 129. — Taşımanın birbiri ardınca değişik taşıyıcılar tarafından yapılması halinde; yolcu, ba
gaj veya yükü kabul etmiş olan her taşıyıcı, bu Kanun hükümlerine tabi olur ve taşımanın kendi denetiminde 
yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma sözleşmesinin taraflarından biri sayılır. 
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Böyle bir taşıma halinde; ilk taşıyıcı taşımanın tümü için sorumluluğu açıkça yüklenmiş olmadıkça, yol
cu veya yük sahipleri, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı talep 
hakkına sahip olabilirler. 

Bagaj veya yük taşımalarında yolcu veya göndericinin ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yetkili all
an ın ise son taşıyıcıya karşı talepte bulunma hakları vardır. Ayrıca, bunlardan herbiri zararın, ziyanın veya 
gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya karşı da talepte bulunabilirler. Bu taşıyıcılar, yolcu, 
gönderici ve alıcıya karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

Karma taşımalar 

M A D D E 130. — Kısmen havayolu, kısmen de başka herhangi bir suretle yapılan birleşik taşımalar halin
de, bu Kanun hükümleri sadece havayolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanır 

Birleşik taşıma hallerinde taraflar, taşıma belgelerine taşımanın havayolu ile yapılmayan kısımlarına iliş-
kin hükümler koyabilirler. 

Dava açma süresi 

M A D D E 131. — Sorumluluğa ilişkin dava, hava aracının varma yerine geldiği veya gelmesi gerektiği 
tarihten veya taşımanın durduğu tarihten itibaren iki yıl içinde açılmazsa tazminat talep hakkı düşer. An
cak, ondördüncü madde gereğince rapor tanzimi gereken hallerde, iki yıllık süre ondördüncü madde gereğin
ce Resmî Gazete ile yapılacak duyuru tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Sigorta yükümlülüğü 

M A D D E 132. — Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcı
lar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, as
garî 124 üncü madde esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde malî mesuliyet sigortaları yap
makla yükümlüdürler. 

Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu Kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. 
Yurt içi veya yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta ve teminat şartları; uluslararası 

standartları gözönünde bulundurularak ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığınca 
onaylanır. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları Ulaştırma Bakanlığınca 
uçuştan men edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

İşletenin tanımı 

M A D D E 133. — İşleten, sivil hava aracını kendi adına bizzat kullanan veya yardımcıları marifeti ile 
kullanılmasını sağlayan gerçek veya tüzelkişilerdir. 

Bir sivil hava aracının kullanma hakkı doğrudan veya dolaylı olarak kendisinden elde edilmiş gerçek 
veya tüzelkişi, seferlerin kontrolünü elinde tutmakta ise, bu kişi işleten sayılır. 

Hava aracı maliki olarak sicile tescil edilmiş bulunan gerçek veya tüzelkişi, aksini ispat etmedikçe iş-

leten sayılır. 

İsletenin sorumluluğu 

M A D D E 134. — Sivil hava aracının üçüncü kişilere verdiği zarardan, sivil hava aracının işleteni sorum
ludur. 

İsletenin rızası olmaksızın kullanma 

M A D D E 135. — Sivil hava aracının, işletenin rızası dışında kullanılması halinde, işleten bunda bir ku
suru bulunmadığını ispat edemediği takdirde, doğacak zarardan kullanan ile birlikte müteselsilen sorumlu 
olur. 

Müteselsil sorumluluk 

M A D D E 136. — iki veya daha fazla sivil hava aracının birlikte sebebiyet verdikleri zararlarda, her 
hava aracının işleteni, müteselsilen sorumlu olur. 
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Müterafik kusur 
MADDE 137. — İşleten, zararın doğmasına veya artmasına, zarara uğrayanın veya adamlarının kusurlu 

davranışlarının yol açtığını ispat ettiği takdirde, tazminat borcundan tamamen veya kısmen kurtulur. 

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta yükümlülüğü 
MADDE 138. — Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil hava araçları için; üçüncü 

şahıslara verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından mail mesuliyet sigortası yaptırılması zorunlu-
dur. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava taşıt araçları Ulaştırma Bakanlığın-
ca uçuştan men edilir. 

Ek sigorta yükümlülüğü 
MADDE 139. — Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil hava araçlarını gerektiğinde tabi olacakları 

ek. sigorta veya teminat şartlarını saptamaya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca Ulaş-
tırma Bakanlığı yetkilidir. 

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta rılarının tespiti 
MADDE 140. — Üçüncü şahıslara karşı verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından yapılacak 

mali mesuliyet sigortasının şartlan uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak Ticaret ve Ulaştırma 
bakanlıklarınca müştereken tespit edilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Ceza Hükümleri 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı ve para cezasını gerektiren davranışlar 
MADDE 141. — Bu Kanunun 7, 36, 91, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 93 üncü maddenin (b), (c), (e) ve (g) 

bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, dört aydan iki yıla kadar hapis ve otuzbin liradan üçyüzbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 142. — Bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 93 üncü 
maddesinin (a),(d),(f) ve (h) bentlerine aykırı davranışta bulunanlar, iki aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin 

Para cezasını gerektiren davranışlar 
MADDE 143. — Bu Kanunun 11, 18, 19, 26, 28, 29, 47, 54, 58 ve 89 uncu maddeleri ile 9 unucu mad-

desinin 3, 95 inci maddesinin 1 ve 102 inci maddesinin 2 nci
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası île cezalandırılır. 

Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddesine aykırı davranışlarda, birinc
bu davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

MADDE 144. — Bu Kanunun 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 57 nci maddesinin son fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlar, beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 25 inci maddesine aykırı davranışlarda, birinci fıkradaki ağır para cezası ile birlikte, aykırı 
davranış sonucu elde edilen paranın müsaderesine de hükmolunur. 

Ulaştırma Bakanlığının alacağı önlemlere uymayanlara verilecek ceza 
MADDE 145. — Yukarıdaki maddeler dışında kalıp da Ulaştırma Bakanlığının sivil havacılığı düzenlemek 

maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara, beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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ALTINCI KISIM 

Çeşitli hükümler 

Cebrî icra 

M A D D E 146. - Sivil hava araçları cebri icra yönünden 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun hükümlerine 
tabi olup, anılan Kanunun 26 ncı maddesi, bu Kanun bakımından sivil hava araçlarını da kapsar. 

İstatistiki bilgiler 

M A D D E 147. — Türk sivil hava araçlarının malikleri ve işletenleri, işletmeleri ile ilgili yıllık faaliyet prog-
ramlarını ve yıl sonu faaliyet raporlarını Ulaştırma Bakanlığına vermeye mecburdurlar. 

Bu istatistikî bilgilerin kapsamı ve veriliş zamanları Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

Tüzük ve yönetmelikler 

M A D D E 148. — Bu Kanunda belirtilen tüzük ve yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

YEDİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

M A D D E 149. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 150. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18.10.1983 

13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin 
Değişik (A) Fıkrası ile 7nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No. 2921 Kabul Tarihi : 14.10.1983 

M A D D E 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 14.7.1965 tarihli 655 sa
yılı Kanun ile değişik (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

A) 11 özel idareleri ve belediyelerin; her türlü taşınır ve taşınmaz mallarının 
satış bedelleri, geri alınan paralar, Devlet tarafından belli İşlere sarfedilmek üzere 
tahsis en yapılan yardımlar, İmar ve iskân Bakanlığı emrinde toplanan fonlardan ya
pılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, giderlere katılma kar
şılıkları, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar İçin ayrılan paralardan 
artan miktarlar, kanunlarda veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirti
len paralar hariç tutulmak üzere, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe 
vergi gelirlerinden verilen payların % 5'i; 

M A D D E 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (B) ve (C) fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B) 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu 
İdare ve kurumların İstemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak 

Yasama Bölümü Sayfa : 21 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1983 — Sayı : 18196 

veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekleri tesis ve yapılardan ma
hallince yaptırılmasına imkan olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapıl-
masında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve 
kurumların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırını programında yer alan 
işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirecek olanları Banka 
eliyle yapmak veya yaptırmak; 

C) Bankadan alman kredilerle yapılan işlerden 13.7.1972 tarihli 1809 sayılı 
Kanunla yapım ve denetlemeleri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında kalanla-
rın İsteme ve imkâna göre fennî nezaret ve denetlenmesini üzerine almak; 

M A D D E 3. — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. 

YÖNETİM K U R U L U 
Madde 14. — iller Bankası Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve İskân Bakanı, biri Maliye Bakam ta

rafından önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve İmar ve İskân Bakanının imzalarını 
taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 

Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme 

genel şartlarına sahip ve yükseköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerile
cek üyenin maliye ve iktisat konularında; İmar ve İskân Bakam tarafından önerile
cek iki üyenin İller Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konusuna giren tek-
nik işlerde, bankacılıkta veya idarecilikte, bilgi ve uzmanlık sahibi olmaları şarttır. 
İmar ve İskân Bakanınca önerilecek bir üyeden ise mesleki uzmanlık şartı aranmaya
bilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tek
rar atanabilirler ve atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan 
üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin yitirilmesi halinde, kalan sü
reyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. 

M A D D E 4. — 4759 sayılı Kanuna, aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yönetim 

kurulu üyeliklerine, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
İtibaren iki ay içinde atamalar yapılır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ek göstergeleri, müdürler kurulu üyeleri İçin ev-
velce tespit edilmiş olan miktardan düşük olamaz. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — 4759 sayılı Kanunda geçen «İdare Meclisi» tabiri, <Yö-
netim Kurulu» şeklinde değiştirilmiştir. 

M A D D E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18.10.1983 

Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun 

Kanun No. 2922 Kabul Tarihi : 14.10.1983 

Amaç 
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı-, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim 

görmek üzere Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, i lgili kurum ve 
kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile i lgil i esasları dü-
zenlemektir. 
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Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar 

çerçevesinde Hükümetimizce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yarar-
lanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğ-
rencileri kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğ
renciler, bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Değerlendirme Kurulu 
MADDE 3. — Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de 

öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Ba-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı 
bu konuyla ilgili kuruluşların birer. Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden 
oluşan bir «Değerlendirme Kurulu» kurulur. 

Değerlendirme Kurulu, gündemindeki konulara göre, gerektiğinde ilgili di
ğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir. 

Değerlendirme Kurulunun görevleri 
MADDE 4. — Değerlendirme Kurulu; 
a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına 

kabulleri, Türkiye'deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları, 
b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak 

öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini, 
c) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğretim ku

rumlarına alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, 
d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan 

yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları, 
e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, ge

rektiğinde ilgili mercilere sunulacak önerileri. 
Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar. 
Kurum ve kuruluşların yükümlülükleri 
MADDE 5. — Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri

ni başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hiz 
meti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri topla
mak, durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mer
cilere bilgi vermekle yükümlüdürler. 

Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri-, yurtlarında barınan yabancı uy
ruklu öğrencilerin durumlarını izlemek, bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Ba
kanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlü
dürler. 

Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derle
mek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle 
yükümlüdür. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri 
MADDE 6. — Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, 

öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 
5862 sayılı Pasaport Kanununa, 5863 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Se-
yahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorunda
dırlar. 

Yönetmelik 
MADDE 7. — Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usul

leri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabul
leri, ayrılışları ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yüküm
lülükleri ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar. Milli Eğitim Bakan
lığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla ha
zırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Yürürlük 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18.10.1983 

Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu 

Kanun No. 2923 Kabul Tarihi: 14.10.1983 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; eğitim ve öğretim kurumlarında okutula

cak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı 
esasları düzenlemektir. 

Esaslar 
MADDE 2. — Milletlerarası andlaşma hükümleri saklı olmak üzere, resmi ve 

özel her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak yaban-
cı dillerin ve yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar 
şunlardır : 

a) Türk vatandaşlarına ana dilleri, Türkçeden başka hiçbir dille okutula
maz ve öğretilemez. 

b) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında, Atatürkçü dü-
şünce, Atatürk İlke ve İnkılaplarını konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap 
Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle ilgili diğer dersler; yabancı 
dille okutulamaz ve öğretilemez. Öğrencilere, eğitim ve öğretimleri süresince bu 
derslerle ilgili araştırma görevleri ve ödevler, Türkçeden başka hiçbir dille yaptı
rılamaz. 

c) Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Milli Güvenlik Ku
rulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. 

d) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı dille eği
tim ve öğretimi yapılacak dersler ile okullar Milli Eğitim Bakanlığınca; yükseköğ
retim kurumlarında yabancı dille eğitimi ve öğretimi yapılacak dersler ile yabancı 
dille eğitim ve öğretim yapacak yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kuru
lunca belirlenir. 

e) Yabancı dilde okutulacak derslerin eğitim ve öğretim programlarının ta
bi olacağı esaslar; ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları için Milli 
Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulunca tes
pit edilir. 

f) Yabancı dil eğitim ve öğretimiyle ilgili uygulamaların Türk Milli eğiti
minin amaçlarına, temel ve ana ilkelerine ve bu Kanundaki esaslara uygunluğu; 
ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığınca; 
yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Kurulunca denetlenir. 

Yönetmelik 
MADDE 3. — Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amaç, program, yöntem ve 

uygulamalarıyla yabancı dille eğitim öğretim yapan kurumların tabi olacağı esas
ları kapsayan-, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilgili yönet
melik, Milli Eğitim Bakanlığınca; yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelik, Yük
seköğretim Kurulunca; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içe
risinde çıkartılır ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

Yürürlük 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE S. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18.10.1983 
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Devlet Personel Dairesince hazırlanan ekli «Devlet Memurları Eğitimi Ge
nel Planı» nın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 
29/6/1983 tarihli ve PERGEL-EPİL/024-12/O4577 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 217 nci ve 2670 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddelerine 
göre, Bakanlar Kurulunca 25/7/1983 tarihinde kararlaştı- rılmıştır. 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 
Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Sayısı : 83/6854 

Z. BAYKARA Prof. Dr. İ. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

S. R. PASİN 
Devlet Bakanı 

İ. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

İ. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

K. AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 
Sağ. ve Sol. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 
Çalışma Bakanı 

O. H. BAYOLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 
Gümrük ve Taksi Bakanı 

M. TURGUT 
Sanayi vs Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. M. N. OZDAŞ 
Devlet Bakam 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
İmar ve İskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı 
GİRİŞ 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; Devlet hizmetini yürüten kamu ku

rum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitime, bu kurum ve kuruluşların eğitim birim
lerine ve eğitim faaliyetlerine ışık tutan ve yön veren hükümler yer almaktadır. 

Bu hükümlerin ışığı altında; Türk Kamu İdaresinin koordinasyondan yoksun 
kurumların veya kişilerin değer yargılarına göre eğitime verdikleri öneme daya
nan bir eğitim politikası yerine, kurumların her kademede hizmet gören persone
linin, hizmet öncesi ve hizmet içinde bir bütün olarak koordineli bir şekilde yetiş
tirilmelerini sağlayıcı, yol ve yöntemlerini belirleyici genel bir plan çerçevesinde 
yürütülmesi sistemi kanunla kabul edilmiştir. 

Türkiye'de kamu kesiminin personel ihtiyacının kaynağını öğretim kurum
lan teşkil etmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, kamu kesiminin nitelikli ele
man sağlayabilmesi, hizmet öncesi eğitim kurumlarının kamu ihtiyaçlarına cevap 
verecek nitelikte bir eğitim politikasına ve plana kavuşturulması ile mümkün ola-
bilecektir. Bu politika da ancak, öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları 
arasındaki kopukluğun giderilmesi İle sağlanabilecektir. Bu sebeple, Türk Kamu 
kesimindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, herşeyden önce hizmet öncesi bilgi 
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ve beceri noksanlığım gidermek, yani genel yetişkinlik düzeyini yükseltmek ama
cıyla yapılması gerekmektedir. Bunun yanında kamu görevlerinin gerektirdiği bil
gi, beceri ve davranışların kazandırılması ve bu görevlerin istenilen biçimde ye
rine getirilebilmesi ancak İyi planlanmış hizmet iç; eğitim programları ile müm
kün olabilecektir. 

Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların hizmet içinde ye
tiştirilmelerinin esaslarını düzenlemekte ve bu faaliyetlerin bir genel plana bağ
lanmasını öngörmektedir. Böylece, kamu kesiminde hizmet içi eğitimin bir bütün 
olarak ele alınması ve bir sisteme kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşları personeline gerekli eğitimin verilmesi bir pla
na bağlanırken, standart düzen içerisinde kendilerine has ihtiyaçların karşılan
ması için kurumlara yeterli serbesti de tanınmaktadır. 

Bir ülkede milli kalkınmanın başta gelen faktörlerinden biri, bu çabayı ger
çekleştirecek olan yetişmiş insan gücüdür. Kalkınma Planlarının milli amaçlara 
göre uygulanması, ancak hizmetlerin mahiyetlerine uygun genel ve mesleki öğre
tim yapmış Devlet Personelinin görevleri ile ilgili sürekli eğitim görmesine bağlıdır. 
Bu bakımdan kamu hizmetlerine eleman yetiştirilmesini ve personelin hizmet için
de yetiştirilmelerini kapsayan eğitim, milli kalkınmada ve kamu hizmetlerinin yurt 
gerçeklerine uygun bir ortamda yerine getirilmesinde son derece önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Devlet Memurları Kanunu, Türk kamu idaresinde çeşitli yönleriyle eğitimin, 
Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yürürlüğe konulacak bir plandaki yol ve yöntem
ler içinde uygulanmasını öngörmektedir. 

Bu yönden plan, Kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilecek eğitim 
faaliyetleri İçin standart bir düzen ve koordinasyonu sağlama ve kurumların ortak 
bir anlayış içinde topluma yararlı, yurt çıkarlarına uygun ve milli kalkınmamıza 
yardım edici bir ortamda ekonomik imkanlara da uyularak eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi amacını gütmektedir. 

Ülke gerçekleri de gözönünde tutulmak kaydıyla hazırlanmış olan bu plan, 
kamu kurum ve kuruluşları personelinin tamamının, yapılan değişikliklere ve tek
nolojik değişmelere uyabilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitimin süreklilik esasına 
göre, standart ve koordineli bir biçimde yürütülmesini temin içindir. 

Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, anılan Kanunun amir hükümlerine 
uyularak yukarıda belirtilen hususların ışığı altında hazırlanmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANININ 
NİTELİĞİ, AMACI VE KAPSAMI 

I — PLANIN NİTELİĞİ VE AMACI 
Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı; eğitimin bütünlüğü ilkesi içinde, hiz

met içi eğitime yön verici ilkeleri ve tedbirleri belirterek. Devlet kamu hizmeti gö
revlerinin bağlı olacağı eğitim faaliyetlerinin niteliğine, hizmet içi eğitim görecek 
personel gruplarına ve hizmet içi eğitim sorumluluklarının yürütülmesine ilişkin 
esasları düzenler. 

II — PLANIN KAPSAMI 
Plan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Personel Dairesi kurul

ması hakkındaki Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlardaki personeli 
kapsar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 



19 Ekim 1983 — Sayı : 18196 RESMİ GAZETE Sayfa : 27 

İKİNCİ KISIM 
DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİNDE 
KURUMLARCA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK 

İLKELER VE USULLER 
I — İLKELER 
1. Hizmet öncesi öğretim ve eğitim veren yüksek öğretim kurumları, mes

leki ve teknik okullar ile bu nitelikteki kursların ders programları, ülke ve kamu 
hizmetlerinin Başbakanlıkça tespit edilecek ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir. 

2. Personelin bir plan dahilinde hizmet içi eğitimden geçirilmeleri esastır. 
3. Personelin hizmet içi eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları 

ile kalkınma plan ve programlarında öngörülen hedeflere göre gerçekleştirilir. 
4. Personele, hizmet içi eğitimde kurum ve kuruluşu ile ilgili genel bilgi ve 

hizmetlerin yerine getirilmesinde yararlı olacak bilgi ve teknikler verilir, geçeri ve 
davranışlar kazandırılır. 

5. Hizmet içi eğitim kariyerlerin geliştirilmesine yardım eder. 
6. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet içi eğitimi eğitimin sürekliliği esa

sına göre yürütürler. 
7. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet içi eğitim faaliyetlerini, bu planda 

yer alan ilkeler ve esaslar çerçevesinde önceden tespit edecekleri hizmet içi eği
tim ihtiyaçlarım gözönünde bulundurmak suretiyle, kendi yönetmelikleri çerçe-
vesinde yıllık eğitim programlarına uygun olarak düzenler, yürütürler ve değerlen
dirirler. 

8. Personele hizmet içi eğitimde çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının 
Teşkilat, Personel ve Malzeme kadrolarında belirtilen görev yerlerine göre yeni 
teknikler de gözönünde tutulmak suretiyle bu görevlerin yerine getirilmesi için ge
reken niteliklerin kazandırılması esastır. 

9. Kamu kurum ve kuruluşları, personeline, görevlerinin gerektirdiği bil
gi, tecrübe ve becerileri kazandırmak üzere işbaşında uygulamalı eğitim de ve
rebilirler. 

10. Kamu kurum ve kuruluşları, belli dallarda kendi okullarında yapmakta 
oldukları öğretim ve eğitimi sadece kendi eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 
değil, bu alanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da gözönünde bulundurmak 
suretiyle yaparlar. 

Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarının kapasiteleri kamu hizmetlerinin ih
tiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenir. 

11. Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitime tabi tutulan personel 
eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görev
lerde istihdam edilirler. 

II — EĞİTİM FAALİYETLERİNDE KURUMLARCA İZLENECEK USULLER 
Kamu kurum ve kuruluşlarına eleman yetiştirmek amacıyla Yurt içinde veya 

dışındaki eğitim kurumlarında eğitim göreceklerin hizmete alınmadan önce göre
cekleri hizmet öncesi eğitim ve öğretim ile hizmetteki personelin hizmet içi eği-
time tabi tutulurken gözönünde bulundurulacak usuller aşağıda gösterilmektedir. 

A — HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM 
Hizmet öncesi eğitim Kurum ve kuruluşların eleman ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kendi bünyelerinde açtıkları okullarda okutulanlar ve genel öğretim kurum
larında okuyan öğrencilerle ilgili faaliyetlerin tümünü kapsar. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutup İhti-
sas yaptırabilme durumları ve mecburi hizmetlilerin memuriyete intikal şekilleri 
aşağıda belirtilmiştir. 
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1 — Yurt İçinde 
a — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bünyelerinde mesleki eğitim ve 

öğretim veren bir okul açabilmeleri için; 
(1) Genel öğretim kurumlar ında 
(2) Diğer kurumların bünyesinde, 
ilgili mesleki öğretimin dal veya bölümünün bulunmaması gerekir. 
b — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının öğretim kurumlarında öğrenci okutup 

ihtisas yaptırabilmeleri için; Kurumların kendi bünyelerindeki okullarda yetişen 
elemanların, kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda bulunmaması gerekir. 

2 — Yurt Dışında 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında (Dış kaynaklı çeşitli dallar

daki karşılıksız burslar hariç) öğrenci okutup ihtisas yaptırabilmeleri için; 
a — Yurt içinde yetiştirecek imkan ve kaynakların bulunmaması, 
b — Yurt içindeki öğretim kurumlarının sayı itibariyle ihtiyaca cevap ve

recek kapasitede bulunmaması. 
durumlarının var olması gerekmektedir. 
Kurumlar adına mecburi hizmet karşılığı burslu veya yatılı olarak okutulup 

ihtisas yaptırılanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinde 
belirtilen süre kadar tatiller dahil kendi meslekleri ile ilgili gösterilecek görevlerde 
çalışmakla yükümlüdürler. 

Mecburi hizmetle yükümlü olanlar yeterlik ve yarışma sınavından geçirilmek-
sizin Devlet memurluğuna atanırlar. 

B — HİZMET İÇİ EĞİTİM 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin görevleri ile İlgili bilgi ve 

becerilerini art ırmak amacıyla yaptırılan eğitime hizmet İçi eğitim denir. 
Hizmet içi eğitim konusunda, bu planda öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi 

yönünden mesleklerin özellikleri ve nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle aşa-
ğıdaki eğitim türlerine yer verilecektir. 

1 — Yurt İçinde 
a — Aday Memurlukta 
(1) Temel Eğitim 
Bütün aday memurların, asli memur olabilmeleri İçin tabi tutuldukları, Devlet 

memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimdir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşları temel eğitim programlarında Atatürk İlkeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İnkılap Tarihi ve Mil l i Güvenlik Bilgileri konu
larına yer vermek şartıyla Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet
melikte belirtilen diğer konulara yer verilir. 

(2) Hazırlayıcı Eğitim 
Bu eğitimde aday memurlara kadro ve görevleri dikkate alınarak Kurum ve 

Kuruluşun (Tanıtılması, Görevleri, Teşkilatı, ilgili Mevzuatı ve Diğer kurumlarla iliş-
kileri), Aday memurun görevi ile ilgili hususlar ve Kurum veya Kuruluşun uygun 
göreceği diğer hususlarla ilgili bilgilere yer verilir. 

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitimin aynı kurumda yaptırılması kaydıyla, bu 
eğitim adayın kendi kurumundan yaptırılacağı gibi başka bir kurum veya kuruluşta 
veya kurumlar arası eğitim merkezlerinde de yaptırılabilir. 

(3) Staj 
Bu eğitim, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bil

gileri ve İşgal ettikleri kadro ve görevleri İle ilgili diğer bilgi ve işlemleri, kazandırı-
lan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır. Bu eğitim adayların kendi 
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kurumlarında, başka kurumlarda veya kurumlar arası eğitim merkezlerinde de yaptı
rılabilir. 

b — Asl i Memurlukta 
Personele verilecek çeşitli eğitimlerin, personelin bağlı olduğu kurum 'veya ku

ruluşta başka bir kurum veya kuruluşta kurumlararası eğitim merkezlerinde, yurt 
dışındaki i lgil i kurum veya kuruluşlarda veya eğitim merkezlerinde verileceği hususu
nu ilgili kurumla Başbakanlık Devlet Personel Dairesi birlikte tespit eder. 

1 — VERİMLİLİĞİ ARTIRMA EĞİTİMİ 
a) Bi lg i tazeleme eğitimi 
Bu eğitimle, personelin mesleki bilgilerinin genel çizgileriyle hatırlatılması su

retiyle mesleki bilgilerden daha geniş ölçüde ve oranda yararlanması amacı güdülür. 
b) Değişikliklere intibak eğitimi (Yeniden Eğitim) : 
Bu eğitim, mevzuat, teknoloji, kullanılan araçlarda değişiklikler veya görev 

değişikliği meydana geldiği takdirde, ilgili personele bunların öncelikle iletilmesini ve 
bu değişikliklerin hizmete uygulanması amacını gütmektedir. 

2 — ÜST GÖREV K A D R O L A R I N A H A Z I R L A M A EĞİTİMİ 
Personelin görevlerinde yükselmesi liyakat esasına bağlı olduğundan ve bir Üst 

görevi yapabilmesi daha üstün bir bilgi, deneyim, beceri ve tekniğe sahip olmayı 
gerektirdiğinden, bu eğitimle memurların yukarı görevlere hazırlanmaları sağlanır. 

3 — ÜST K A D E M E YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 
Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmeleri, bu konudaki mevzuat hükümlerine 

göre yapılır. 
2 — Yurt dışında 
Personele verilecek hizmet içi eğitimin, hizmetle ilgili hususlarının ancak ya

bancı memlekette sağlanma zorunluluğunun bulunması gerekir. 
Bu konuyla ilgili eğitimin usul ve esasları 21/1/1974 tarih ve 7/7756 sayılı Ba

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına 
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması ge-
rekmektedir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
EĞİTİMDE ÖNCELİKLER 

Personelin, eğitim yönetmeliklerinde öngörülen eğitimlere tabi tutulmaları esas-
tır. Ancak, bütün personele verilebilecek tüm eğitim çeşitlerinin aynı anda uygulan
ması mümkün değildir. Bu sebeple, derhal eğitime tabi tutulması gereken personelin 
tespiti ile bunlara verilmesi zaruri olan eğitimlerin öncelikle uygulanması gerekir. Bun
dan sonra diğerlerinin uygulanmasına geçilir. 

I — EĞİTİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ 
Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitici personel olarak görevlendirileceklerin, 

yetiştirilmeleri, Devlet Personel Dairesinin koordinatörlüğünde, Türkiye ve Orta Do
ğu Amme İdaresi Enstitüsü ve ilgili yüksek öğretim kurumlarınca düzenlenecek eğitici
lerin eğitimi programlarına, kurumların gönderecekleri elemanlarla sağlanır. 

II — EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 
Kamu kurum ve kuruluşları eğitim yöneticileri ihtiyacını karşılamak üzere Dev-

let Personel Dairesinin koordinatörlüğünde, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-
titüsü ve İlgili yüksek öğretim kurumları tarafından düzenlenecek eğitim yöneticileri-
nin yetiştirilmesine ilişkin eğitim programlarına yeteri kadar eleman katılmasını sağ
larlar. 

I H — YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ 
A — ÜST K A D E M E YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ 
ü s t kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi, bu konudaki mevzuat hükümlerine 

göre yapılır. 
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B — DİĞER YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRİLMESİ 
Üst kademe yöneticilerinin dışındaki yöneticilerin yetiştirilmesinden kurumları 

sorumludur. 
Kamu kurum ve kuruluşları bu eğitimleri teşkilat kanunlarındaki hiyerarşik 

yapıya uygun olarak kademelendirmek suretiyle yaparlar. 
Faaliyetlerin planlaması ve uygulanmasında, kurumlara Devlet Personel Daire-

si rehberlik eder, Öğretim Malzemesi, program geliştirilmesi ve eğiticilerin temini 
gibi hususlarda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, diğer kurum ve ku
ruluşlar, üniversite ve yüksek okullar ile işbirliği yapılır. 

Taşra Teşkilatında görevli diğer yöneticilerin yetiştirilmesinde, eğitim prog-
ramlarının ilerde veya bölgelerde düzenlenmesi hususu gözönünde bulundurulur. Bu 
konudaki eğitim sorumluluğu kurumlarına veya kurumların yetkili taşra birimlerine 
aittir. Mahalli İdarelerdeki üst kademe yöneticileri dışında kalan diğer yöneticilerin 
yetiştirilmelerine ilişkin sorumluluk İçişleri Bakanlığına aittir. 

Bu kademelendirme içinde hizmet İçi eğitimin sorumluluğu kurumların yıllık 
eğitim programları çerçevesinde, Kurumlarına veya kurumların yetkili taşra birim-
lerine verilebilir. 

IV — MESLEKİ V E TEKNİK PERSONELİN EĞİTİMİ 
Bu konuda yapılacak eğitimde esas sorumluluk kurumlarına aittir. Kurum 

ve kuruluşlar mesleki ve teknik alanlarda öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği suretiy
le eğitim programları düzenlerler ve uygularlar. 

Eğitim programları, mesleki ve teknik personelin, kendi alanlarındaki gelişme
leri izilyebilmelerine İmkân kazandırmak ve görevlerini kurum veya kuruluşlarının hiz
met gereklerine uygun şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla düzenlenir. Mesleki 
ve teknik personelin hizmet içinde yetiştirilmelerinde öğretim kurumlarında gördük
leri eğitim gözönünde bulundurulur. 

V — YÖNETİMİN ÇEŞİTLİ U Z M A N L I K A L A N L A R I N D A GÖREVLENDİRİ
L E C E K PERSONELİN YETİŞTİRİLMESİ 

Personel, Eğitim, organizasyon ve metot, halkla ilişkiler, plânlama gibi çeşitli 
uzmanlık alanlarında kurum veya kuruluşların yetişmiş eleman ihtiyacım karşılamak 
üzere Devlet Personel Dairesinin işbirliği ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsünce ve ilgili yüksek öğretim kurumlarınca eğitim programları düzenlenir. 

Kurum veya kuruluşların, bu alanlarda yönetici veya uzman olarak görevlendi
recekleri personelden bu eğitim programlarım bitirmiş olanlara öncelik tanırlar. 

VI — BÜRO - DAKTİLOGRAFİ V E SEKRETERLİK HİZMETLERİ EĞİTİMİ 
Büro, daktilografi ve sekreterlik hizmetlerine eleman yetiştirmek, mevcutların 

bilgi, tecrübe ve becerisini artırmak üzere kurum veya kuruluşlar eğitim programları 
düzenlerler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
EĞİTİM SORUMLULUĞU 

I — EĞİTİM SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI 
B u sorumluluk; 
Kurumların belirli sınıflardaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere, hizmet ön

cesinde personel yetiştirmeyi, 
Aday ve asıl bütün personelin hizmette yatiştirilmelerini sağlamak, verimlilik

lerini artırmak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak amacıyla verilecek her türlü eği-
timi kapsar. 

II — EĞİTİM SORUMLULARI V E S O R U M L U L U K L A R I 
Kamu personelinin eğitiminden, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Kurumla

rın Personel Birimleri - Eğitim Birimleri, Kurumlararası eğitim merkezleri ve diğer 
eğitim kuruluşları sorumludurlar. 
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Her kurumun en üst kademe yöneticisi, kendi kurumundaki personelin yetiş
tirilmelerini, verimliliğini artırmayı ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarım sağ-
lamak amacıyla uygulanacak her türlü eğitimden sorumludur. 

Eğitim sorumluluğunun yerine getirilmesinde kurumların Personel Plân ve 
Yönetim Birimleri eğitim yöneticileri görevlidir. 

Kurum veya kuruluşlardaki İlk kademe amirleri, gözetimleri altında hizmet 
gören personele, işlerini yaptıkları s ı rada kendi hizmet alanları içinde kısa süre
lerle münferiden, gerektiğinde toplu olarak İhtiyaç duyulan eğitimi yaptırmakla 
görevlidirler. 

A — BAŞBAKANLIK D E V L E T PERSONEL DAİRESİ 
Bu daire, genel olarak kamu hizmetlerindeki görevlerin gerektirdiği eğitim 

faaliyetleri ile ilgili esasları tespit, bu faaliyetleri koordine etme, denetleme ve da
nışmanlık hizmetlerini aşağıda belirtilen usulde yerine getirmekle görevlidir. 

1. Eğitim Politikasının Tesbiti 
a) Hangi kurumların hangi sınıflardaki eleman İhtiyaçlarını karşılamak 

üzere okul ve kurslar açabileceklerine ilişkin yönetmeliği, İlgili kurumların ve Dev
let Planlama Teşkilatının görüşlerini aldıktan sonra Mil l i Eğitim ve Maliye Bakan
lıklarıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile birlikte hazırlamak, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında hangi Öğre-
tim dallarımla öğrenci okutabileceklerini, bunların ayrılma ve seçilme usullerini, ça-
lışmalarının izlenip denetlenmesini, çıkarılma veya geri çağrılma usullerini tespit 
edecek yönetmeliği, ilgili kurumların ve Devlet Plânlama Teşkilatının, görüşleri 
alındıktan sonra Mil l i Eğitim ve Maliye Bakanlıkları ve Yüksek öğretim Kurulu 
Başkanlığıyla birlikte hazırlamak, 

c) Kurum ve kuruluşlara aday memur olarak atananların adaylık devresi 
içerisinde tabi tutulacakları eğitimin yapılış şekli, devreleri, programların belirlen
mesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve basarının tespitine ilişkin esasları belirle
yen yönetmeliği hazırlamak, 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kurumlararası eğitim merkezlerinden hiz
met özelliklerine ve personelin sayı ve niteliğine göre yararlanmalarım koordine et
mek, 

e) üs t kademe yöneticilik eğitimine tabi tutulacakları kurum ve kuruluşla
rın bildireceği adaylar arasından tespit etmek, 

f) Türküye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce hazırlanacak olan üst 
Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmesine ilişkin eğitim programlarındaki ilke ve bu 
programlara dahil edilmesi gereken konuları belirlemek, 

g) Üst kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmelerine ilişkin eğitim programları
nın genel değerlendirilmesini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 
birlikte yapmak, 

h) Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan 
(Karşılıksız burs alanlar hariç) yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek Dev
let memurları hakkındaki yönetmelik çerçevesinde İşlemleri yürütmek. 

ı) Personelin yetiştirilmelerine ilişkin esasları belirtecek olan «Hizmet İçi 
Eğitim Yönetmelikleri» ni İlgili kurum veya kuruluşlarla birlikte hazırlamak. 

i) Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim İhtiyaçlarını karşılamak üzere Ku-
rumlararası eğitim merkezleri kurulması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulun-
mak. 
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k) Kurumlararası eğitim merkezlerinin yönetim ve İşleyişine ilişkin yönet-
meliği hazırlayıp, Bakanlar Kuruluna sunmak. 

2 — Eğitim Faaliyetlerinin Koordinasyonu 
a) Kurum ve kuruluşların eğitim birim ve merkezlerinin ve kurumlararası 

eğitim merkezlerinin faaliyetlerini teşvik edici, yol gösterici hizmetlerde bulunmak, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık eğitim programları düzenlenirken, 

eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde kurum ve kurumlararası eğitim merkez
lerinden yararlanmayı koordine etmek, gerektiğinde ortak eğitim imkânı sağlamak ve 
program çakışmalarını önlemek, 

c) Kurum veya kuruluşların bünyesinde kurumlararası nitelikte hizmet gö
ren okul ve kurslar ile kurumlararası eğitim merkezlerinin eğitim konulan ile eği
timin başlama ve bitiş tarihlerini gösteren bir listeyi her yıl Temmuz ayına kadar 
bir bülten şeklinde yayınlamak, 

d) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yönetici veya eğitici olarak çalışan per
sonelin faydalanacağı bilgileri kapsayan bir el kitabım hazırlayarak yayınlamak, 

e) Her mâli yılın başında kurumlarca karşılıklı olarak faydalanılması uy
gun görülen yıllık eğitim programlan İle kurumlararası eğitim merkezlerinin yıllık 
faaliyetlerini kurumlar itibariyle yayınlamak, 

f) Hizmet içi eğitimde terim birliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 
g) Eğitimde kullanılması gereken formları tesbit ederek; standartlaştırıl-

masını sağlayıcı çalışmalar yapmak, 
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim alanında yaptıkları araştırma so-

nuçlarını inceleyip değerlendirmek, elde edilen bilgileri diğer kurumlara faydalan-
maları için yollamak ve gerekli olduğunda yayın haline dönüştürmek. 

ı) Personelin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, eğitimin geliştirilmesi ve 
eğitim metodlarına ilişkin alınacak kararların uygulanmasını sağlamak, 

3 — Eğitim Faaliyetlerinin Denetlenmesi : 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Aday 

memurların yetiştirilmeleri, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi, personelin hiz
met içinde yetiştirilmeleri ve Devlet Memurları Eğitim Genel Planının öngördüğü 
her çeşit eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesi hususunda denetlemek ve denetim 
sonuçlarım ilgili makamlara bildirmek. 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca her 6 aylık dönemin bitiminde en geç 
bir ay sonra verilecek ve yıllık eğitim programlarına göre yapmakta olduktan eği-
tim sonuçlarını standart formlara göre düzenlenecek raporları İncelemek ve bun-
lar hakkındaki görüşlerini ilgili kurumlara bildirmek. 

4 — Danışmanlık ve Yorumlama : 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel plan ve yönetim birimlerine, 

eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişlerini gösterecek yönetmeliklerin 
düzenlenmesinde yardımcı olmak, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık eğitim programlarının hazırlanma
sında ve uygulanmasında yol göstermek, 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına eğitim hizmetleri ile ilgili gerekli açıkla-
malan yapmak, 

d) Personel Plan ve Yönetim birimleri ile eğitim birimlerinin yetkililerine be
l i r l i konularda kurslar ve seminerler düzenlemek, 

B — KURUMLAR: 
Kamu kurum ve kuruluşları, aday memurların yetiştirilmelerini, eğitimin sü

rekliliği esasına göre hizmet içi eğitim yönetmeliklerinde öngörülen eğitimleri ver-

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 



19 Ekim 1983 — Sayı : 18196 RESMİ GAZETE Sayfa : 33 

mek, üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmelerini sağlamak ve gerekli hallerde be
lirli görevlere eleman yetiştirmekten sorumludurlar. 

Bu hizmetleri yürütecek olan Personel Plan ve Yönetim birimleri ile eğitim 
birimleri ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişi, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi
nin görüşünü almak suretiyle kurum veya kuruluşlarınca hazırlanacak yönetmelik
lerle düzenlenir. 

Üniversiteler alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticile
rine ve imkânları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmet-
içi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. 

1 — Personel Birimleri; 
Kurum ve kuruluşların personel plan ve yönetim birimleri eğitimin planlan

masından ve eğitime katılacak personelin tesbitinden sorumludur. 
2 — Eğitim Birimleri : 
Eğitim birimleri. Personel Plan ve Yönetim birimlerince tesbit edilen esaslar 

ve planlar çerçevesinde yetiştirme fâaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve 
değerlendirmekle yükümlüdürler. 

BEŞİNCÎ KISIM 
EĞİTİMİN UNSURLARI 

«Eğitim Kaynaklan» deyimi, kurum ve kuruluşların Hizmet içi Eğitim Yönet
meliklerinde belirtilecek her çeşit eğitim faaliyetlerini, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde faydalanılacak unsurları kap-
samaktadır. Anılan unsurlar aşağıda, genel çizgilerle belirtilmiştir. 

I — PERSONEL 
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde yararlanılacak Eğitim Yöneticisi ve 

Uzmanları, kurumlar ve özel sektör kuruluşlarındaki bilimsel ve uygulama bakımın
dan kaynak kişileri, öğretim elemanlarını ve yabancı uzman ve öğretim elemanlarım 
kapsar. 

II — TEŞKİLAT 
1 — Eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmekle 

görevli personel, plan ve yönetim ve eğitim birimlerini, 
2 — Eğitim faaliyetlerinin (Kurslar, Konferanslar ile Seminer, grup toplantı

ları, sempozyum gibi grup çalışmaları), içinde cereyan edeceği yerli ve yabancı 
kurum veya kurumlararası eğitim merkezlerini. 

3 — Çeşitli seviye ve özellikteki yerli ve yabancı öğretim kuruluşlarını, 
kapsar. 
III — ARAÇLAR 
Eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak her çeşit araç (Pro-

jektir, Film Makinaları, Teyp, Tepegöz ve benzeri) ve gereçleri; (Eğitim faaliyetle
rinde kullanılan kırtasiye ve diğer malzemeyi) kapsar. 

IV — ARAŞTIRMALAR 
Eğitim metodlarının geliştirilmesi, verimlilik ve faaliyetinin artırılması ve eği-

timin geliştirilmesiyle ilgili olarak kurum ve kuruluşların eğitim birimlerince ve 
Başbakanlık Devlet Personel Daresince yapılacak her çeşit araştırmaları kapsar. 

V — YAYINLAR 
Eğitimle ilgili konularda yapılmış veya yapılacak her çeşit araştırma ve der-

leme sonuçlarını gösteren yayınları kapsar. 
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ALTINCI KISIM 
HİZMET İÇİ EĞİTİM Y ÖNETMELİKLERİ 

Bu planda belirtilen esaslar dahilinde, Devlet Memurları Kanununda belirti
len amaçları gerçekleştirmek üzere, Devlet memurlarının yetiştirilmelerini sağla-
mak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygula-
nacak hizmet içi eğitim yönetmeliği, Devlet Personel Dairesi tarafından ilgili kurum 
veya kuruluşlarla birlikte hazırlanır. 

Kurum veya kuruluşların hizmet içi eğitim yönetmeliklerinde, aday memur-
ların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik esaslarına göre eğitime tabi tutulacakla
rına dair hüküm yer alır. 

Üst kademe yöneticileri dışında yukarı görevlere hazırlama eğitiminin veril
mesi ve gereken hizmetler için diğer eğitim türlerinin de uygulanması icab eder. Per
sonelin, eğitimlerinden bazılarının yurt dışında verilmesinin zorunluluğu halinde 
bunların da bir açıklama ile yönetmelikte belirtilmesi gerekir. 

YEDİNCİ KISIM 
KURUMLARIN YILLIK EĞİTİM PROGRAMLARI 

Kurum veya kuruluşların yıl içinde uygulayacakları her çeşit eğitim faaliyet
leri ile bunların biçim ve usullerini gösterecek ve yıllık olarak hazırlanacak olan 
eğitim programlarının; 

al Yurt kalkınmasında önemli derecedeki etkileri bakımından ve çeşitli tek 
nik ve sosyal gelişmeler yönünden düzenleyici, 

b) Kurum veya kuruluşların hizmetlerini daha etkin ve verimli bir biçimde 
yerine getirmelerini sağlayıcı, 

c) Kurum veya kuruluşların, ilgili oldukları sektörlerdeki gelişmelere göre 
artacak fonksiyonlarını gerçekleştirici, 

hususları gözönünde tutması gerekir. 
Kurum veya kuruluşların hizmet öncesi ve hizmet içindeki eğitim faaliyetle-

rinin yurt içi ve yurt dışı safhalarım da kapsayacak şekilde hazırlayacakları eğitim 
programları, yıllık olarak düzenlenir. Bu programlar, yıl içinde kurum veya kuru
luşla ilgili hizmet içi eğitim yönetmeliklerindeki hizmetlerin tümünün koordineli bir 
şekilde yerine getirilme yollan ile her çeşit uygulama esaslarını gösterici nitelikte 
olmalıdır. 

Eğitim programlarının, görevler itibariyle 657 sayılı Kanunun öngördüğü 
amaçların gerçekleştirilmesinde aşağıda belirtilen kurum veya kuruluşlardan han-
gisinde (veya hangilerinde) verileceği ile yeri, türü, konusu, amacı, süresi ve gere-
ken diğer hususlara da yer verilir. 

Kurum veya kuruluşların yıllık eğitim programları, 
I — YURT İÇİNDE 
1 — Kurum veya kuruluşun bünyesinde, 
2 — Başka kurum veya kuruluşlarda, 
3 — Kurumlararası eğitim kurumları veya merkezlerinde, 
4 — Üniversite ve çeşitli derecedeki diğer öğretim kuruluşlarında, 
II — YURT DIŞINDA 
1 — Hizmetle ilgili kurumlarda, 
2 — Eğitim merkezlerinde, 
3 — Gerektiği hallerde, öğretim kurumlarında, 
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Yıllık eğitim programları ise kurum veya kuruluşların 
1 — Kendi bünyelerinde, diğer kurum veya kuruluşların, 
2 — Başka kurum veya kuruluşlarla kurumlararası eğitim merkezlerinde, 
Kendi personelinin eğitilmesi hususları ile araştırma hizmetlerini, 
kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 

SEKİZİNCİ KISIM 
EGİTİM KURULLARI, EĞİTİM BİRİMLERİ ve EĞİTİM MERKEZLERİ 

Eğitim kurulları personelin eğitimi ve bu eğitimin uygulanmasında gözönün-
de bulundurulacak hususlardaki görüşleri tesbit etmek üzere her kurum veya ku
ruluşta kurulur. 

Eğitim birimleri, her kurum veya kuruluşun teşkilat şemalarında gösterilen 
yerlerde kurulur. Birden çok birim kurulan kurum veya kuruluşlarda bunlardan biri 
«Merkez Eğitim Birimi» adını alır. 

Eğitim merkezleri, öncelikle her kurum veya kuruluşun kendi eğitim faaliyet-
lerini yerine getirmek üzere eğitim birimlerine bağlı olarak kurulur. 

Kurumlararası eğitim merkezleri ise, kurum veya kuruluşların ortak eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş kararnamelerinde belirtilen yerlere bağlı 
olarak kurulabilirler. 

A — EĞİTİM KURULLARI 
657 sayılı Kanunla, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ve kurum veya ku

ruluşun hizmetleriyle ilgili Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliklerindeki esasları gözönün-
de tutmak suretiyle kurumun yıllık eğitim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde ge
reken yol ve yöntemleri tesbit eder. 

Bu kurul, kurum veya kuruluşların en üst yöneticisinin başkanlığında eğitim 
hizmetleriyle görevli birimin en üst yöneticisi ile çeşitli ana hizmet birimlerinin baş-
kanlarının (Kuruma göre Genel Müdür, Daire Başkam, çeşitli kurumların Başkanlığı 
v.b.) katılmalarıyla kurulur. Yılda en az bir defa olmak üzere toplanır. Genel olarak 
ilk toplantısını, kurum veya kuruluşun bütçe çalışmaları son şeklini almadan önce 
yapar. 

B — EĞİTİM BİRİMLERİ 
Eğitim ile ilgili birimlerin kuruluş ve işleyişleri, kurum veya kuruluşlarca ha-

zırlanacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliklerinde, aşağıdaki hususlar gözönünde tutu-
larak düzenlenir. 

1 — Kurum ve Kuruluşlarda Düzenleyici Faaliyetler: 
Personel Plan ve Yönetim birimi, Eğitim birimleri ile koordineli olarak, Dev

let Memurları Eğitimi Genel Planı, Aday Memurların Yetiştirilmeleri, Hizmet İçi 
Eğitim Yönetmelikleri, Devlet Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına 
Gönderilmeleri, Yurt İçinde ve Dışında Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönet-
melikleri ile Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmelerine ilişkin mevzuat hüküm-
lerini gözönünde bulundurarak; 

a) Başbakanlık Devlet Personel Dairesiyle birlikte Kurum veya kuruluşları 
ile ilgili Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliklerini hazırlamak, 

b) Kurum veya kuruluş personelinin, öğrenim, yaş. yabancı dil bilgisi ve 
benzeri konulardaki durumları hakkında ayrıntılı istatistiki bilgiler çıkarmak, 

c) Kurum veya kuruluşa bağlı birimlerle temas ederek hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim ihtiyaçlarım tesbit etmek, 

ç) Aday memurların Hazırlayıcı eğitim ve staja alt programlarını hazır-
layarak bir örneğini Devlet Personel Dairesine göndermek, 

d) üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmelerine İlişkin işlemleri yapmak, 

Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 11 
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e) Gerektiğinde belirli görevlere eleman yetiştirmek amacıyla kendi bünye-
lerinde mesleki öğretim ve eğitim yaptırmayı, yurt içinde ve dışında öğrenci okut-
mak ve ihtisas yaptırmayı sağlamak, 

f) Başbakanlık Devlet Personel Dairesi aracılığı ile başka kurum veya ku-
ruluşların elemanlarının kendi kurum veya kuruluşlarında, kendi elemanlarının başka 
kurum veya kuruluşlarda veya kurumlararası eğitim merkezlerinde eğitilmelerini 
sağlamak, 

g) Kurum veya kuruluşun yıllık eğitim programım veya yıllık eğitim prog
ramı içinde yer alan çeşitli eğitim faaliyetlerinin programlarım hazırlamak, 

h) Teşkilâtta yapılan değişiklikler personele yeni bir eğitim yaptırmayı ge
rektiriyorsa bu konuda lüzumlu tedbirleri almak, 

ı) Kurum veya kuruluştaki eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak araştırmalar 
yapmak veya yaptırtmak, 

i) Eğitim faaliyetlerinin uygulanması için gereken giderleri ayrıntılı olarak 
tesbit etmek, 

ile sorumludurlar. 
2 — Değerlendirme Faaliyetleri: 
Eğitim Birimleri; 
a) Yıllık eğitim programı içinde çeşitli eğitim faaliyetlerinin izlenerek sonuç-

larının değerlendirilmesi, 
b) Yıllık eğitim programının değerlendirilmesi, 
c) Eğitimle ilgisi dolayısıyla derlenen çeşitli dokümanların değerlendirilmesi, 
görevlerini yürütmekten sorumludurlar. 
3 — Diğer Faaliyetleri: 
Eğitim Birimleri; 
a) Kurum veya kuruluşun yıllık eğitim programının ik i örneğini malt yıl ba

şından önce Başbakanlık Devlet Personel Dairesine göndermek, 
b) Yılık eğitim programına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının 

sonuçlarını, her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra bir rapor halinde 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesine göndermek, 

c) Eğitim Faaliyetleri ile ilgili her çeşit yazışma lan yapmak, kayıtlan 
tutmak. 

ç) Eğitim konusunda yerli ve yabancı yayınlan izlemek, bütün kurum ve ku
ruluşlar için yararlı olacağı tesbit edilenleri Başbakanlık Devlet Personel Dairesine 
bildirmek, 
ile sorumludurlar. 

C — EĞİTİM MERKEZLERİ 
1 — Kurum Eğitim Merkezleri : 
Eğitim merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri kurum veya kuruluşlarınca hazır

lanacak yönetmelik taslağı üzerinde Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin görüşü 
alındıktan sonra yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler hazırlanırken; 

a) Yıllık eğitim programlarında merkezleri İçin öngörülen eğitim hizmetle-
rini yürütmek, 

b) Eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında gerekli her çeşit idari işleri yerine 
getirmek, 

c) Merkezin eğitim ihtiyaçlarını tesbit ve eğitim birimine teklif etmek, 
ç) Eğitim faaliyetlerinin başlama ve bitimlerinde eğitim birimlerine bu faali

yetler hakkında rapor vermek, 
d) Eğitim birimi tarafından istenilen eğitim faaliyetleri ile i lgil i her çeşit 

hizmeti yerine getirmek 
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e) Eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği her çeşit kayıtları tutmak gibi hususlar 
gözönünde bulundurulur. 

2 — Kurumlararası Eğitim Merkezleri : 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin göstereceği İhtiyaç üzerine Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi ile kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurum-
lararası eğitim merkezleri açılabilir. 

Bu merkezler kurum eğitim merkezlerinin görevleriyle birlikte kurumlararası 
eğitim ihtiyacının karşılanmasıyla İlgili görevleri de yerine getirir. 

Bu merkezlerle diğer eğitim kuruluşlarından da kurumlararası eğitim merkezi 
olarak yararlanılabilir. 

DOKUZUNCU KISIM 
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ V E GÖREVLERİ 

a) Eğitim Yöneticileri: Bunlar, eğitim birimlerindeki hizmetleri planlar, bu 
hizmetlerin yürütülmesini, denetlemesini ve değerlendirilmesini sağlar. 

b) Eğitim Görevlileri: Bunlar, eğitim birimi ve merkezlerindeki teknik ka
rakter arzeden ve eğitim programlarının yürütülme, denetleme ve değerlendirme hiz-
metlerini eğitim yöneticisinin gözetiminde diğer eğitim görevlileriyle işbirliği yaparak 
uygular. Bu hizmetler icrai niteliktedir. 

Eğitim görevlileri, eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak da görev yapabilirler. 
c) Eğiticiler: Bunlar, işin mahiyetine göre, eğitim görevlileri arasından, 

mesleki ve teknik konularda bilgi ve ihtisası İle tanınmış kimseler İle akademik ka-
riyere mensup personelden, genel kültür konuları için öğretmenler arasından seçilir. 

d) Diğer personel: Bunlar, büro ve daktilo, lojistik gibi yardımcı hizmetleri 
görürler. 

N O T : 

26 Eylül 1983 tarih ve 18173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 83/6854 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki , tertip hatası sebebiyle yukarıdaki şekliyle yeniden 
yayımlanmıştır. 

Atama Kararları 
Mill i Savunma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 83/19493 
1. Bu Kararda açık kimlikleri yazılı (2) Hâkim Subay'ın karşılarında göste-

rilen görev yerlerine atanmaları 1600 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince uygun 
görülmüştür. 

2. Bu Kararı Mil l i Savunma Bakam yürütür. 
13/10/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Ü. B. BAYÜLKEN 
Başbakan Mil l i Savunma Bakanı 

Askerî Yargıtay 4 ncü D. Üyeliğinden, Hak. Alb. Naci T U R A N A Y 1950-b-4, 
Askeri Yargıtay 4 ncü Daire Başkanlığına A N K A R A . 

Askerî Yargıtay 1 nci D. Üyeliğinden, Hâk. Alb. Turgut LÜLECİ 1950-b-8, 
Askeri Yargıtay 5 nci Daire Başkanlığına A N K A R A . 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13 
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Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 83/29461 
1. T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nde; 
— Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 300 ek göstergeli Samsun Bölge Baş-

müdürlüğüne; anılan Genel Müdürlük 2 nci derece kadrolu + 200 ek göstergeli Sos
yal Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Veysel ERDAMAR'ın, 

— Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 300 ek göstergeli Adana Bölge Baş-
müdürlüğüne; anılan Genel Müdürlük 2 inci derece kadrolu + 200 ek göstergeli 
Satınalma ve İkmal Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yüksek TUN-
GUZ'un. 

atanmaları , 657 sayılı Kanunun değişik 76 nci 2595 sayılı Kanunla değişik 
68 nci ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 

14/10/1983 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakam 

Ticaret Bakanlığından : 

Karar Sayısı 13/29188 
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 500 ek göstergeli Müsteşar 

Yardımcılığına (Dışticaret), Bakanlık Müşaviri Özer Çınar'ın, 657 sayılı Devlet Me-
murlar ı Kanununun değişik 76 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2, — Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 
13/10/1983 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU K. CANTÜRK 
Başbakan Ticaret Bakam 

İmar ve İskan Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 83/29472 
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 500 ek göstergeli Arsa Ofisi Ge

nel Müdürlüğüne, Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Baş Mühendisi Sabih Ur-
kan' ın 657 sayılı Yasanın değişik 71, 74 ve 76 nci maddeleri ile 2451 sayılı Yasa 
uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskan Bakanı yürütür. 

14/10/1983 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Prof. Dr. A. SAMSUNLU 
Başbakan İmar ve İskân Bakanı 

B. ULUSU 
Başbakan 
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İmar ve İskân Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 83/29473 
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 400 ek göstergeli Mesken Genel 

Müdür Yardımcılığına. Sakarya İl İmar Müdürü Cenap Argon'un 657 sayılı Yasa
nın değişik 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Yasa uyarınca atanması uygun görülmüş
tür. 

2 — Bu kararı İmar ve İskan Bakanı yürütür. 

14/10/1983 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU Prof. Dr. A. SAMSUNLU 
Başbakan İmar ve İskân Bakanı 

Sirküler 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : 

S . G . M . 83/22-26 
1983 yılı ithalat Rejimin Liberasyon II. Listesinde Bakanlığımız emrinde bu-

lunan 84.41.12 G. T. 1. Pozisyonu kapsamındaki sanayi tipi düz dikiş makinalarının 
ithaline aşağıdaki şartlarla müsaade edilecektir. 

1 — Yerl i üretici firmalara verilen kesin sipariş miktarı kadar ithal izni 
verilecektir. (Bakanlığımıza son müracaat tarihi 9/12/1983 dür.) 

2 — Müracaatlar 1/11/1983 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınacaktır. 
3 — Bu tahsislerle ilgili mallar en geç 30/6/1984 tarihine kadar gümrüklere 

gelmiş olacaktır. 
4 — Verilen tahsislerle ilgili malların gümrüklere geliş süresi kesin şekilde 

uzatılmayacaktır. 
5 — 5/1/1983 tarih ve 17919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan S. G. M. 

03/1 -1 Sirkülerimizde bildirilen evraklarla müracaat edilecektir. 

D Ü Z E L T M E 
5/8/1983 gün ve 18126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara ilişkin Seri: I N o : 4/12 Tebliğin 
numarası Ser i : I No : 4/14 olarak, 10/8/1983 gün ve 18131 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayımlanan aynı karara ilişkin Seri : I No : 4/14 Tebliğin numarası 
Seri: I No : 4/15 olarak, 9/9/1983 tarih ve 18160 sayılı Resmî Gazete'de ya-
yımlanan aynı Karara ilişkin S e r i : IV No: 16 Tebliğin numarası Seri : IV 
N o : 17 olarak düzeltilmiştir. 

15/10/1983 tarihli ve 18192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 83/37 sa-
yılı atama kararının 3 üncü sırasında yeralan «Prof. Reşat K A Y N A K > isim ve 
Soyadı «Prof. Reşat KAYNAR» şeklinde düzeltilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 

Yürütme ve İdare Bölömü Sayfa : 16 

Dövlıin Cinsi Döviz Alıç Döviz S a t ı ş Efektif Alış Efektif Satıa 

1 ABD dola r ı 246,00 250,92 246,00 253,58 
1 Avustralya dolar ı 225,58 230,09 214,30 

13,54 
232,35 

1 Avusturya ş i l i n i 13,54 13,81 
214,30 

13,54 13,94 
1 Batı Alsan markı 95,20 97,10 

4,76 
95,20 98,06 

1 Belçika frangı 4,67 
97,10 

4,76 4,44 4,81 
1 Danimarka kronu 26,27 26,79 26,27 27,06 
1 Fransız frangı 31,13 31,75 31,13 

84 t83 
32,06 
87,37 X Hollanda f l o r i n i 8^,83 86,52 

31,13 
84 t83 

32,06 
87,37 

1 İsveç kronu 31,75 32,39 31,75 32,70 
1 İ sv iç re frangı 117,23 119,57 117,23 120,74 

100 İ ta lyan l i r e t i 15,65 15,96 14,87 16,12 
100 Japon yeni 106,08 108,20 100,76 109,26 

1 Kanada dolar ı 199,89 203,88 
866,73 

189,89 205,88 
875,23 1 Kuveyt d inar ı 8^9,73 

203,88 
866,73 807,25 

205,88 
875,23 

1 Norveç kronu 33,82 34,50 32,13 
368,93 

34,83 
1 S te r l in 368,93 376,30 

32,13 
368,93 379,99 

1 Suudi Arabistan r i y a l i 70,70 72,11 67,16 72,82 

ÇAPRAZ KORLAR 

1 ABD dolar ı 18,1683 
2,564t 

Avusturya ş i l i n i 
Batı Alman markı 

52,6766 Belçika frangı 
9,3642 Danimarka kronu 
7,9023 Fransız frangı 
2,8999 Hollanda f l o r i n i 
7,7480 î e v e ç kronu 
2,0984 İsviçre frangı 

1571,88 İ t a l y a n l i r e t i 
231,90 Japon yeni 

1,23061 
7,2738 7 Kanada 1 dolar ı 1,23061 
7,2738 Norveç i kronu 
3,4794 Suudi Arabistan r i y a l i 

1 Avustralya do la r ı 0,9170 
3,4542 

ABD dolar ı 
1 Kuveyt d inar ı 

0,9170 
3,4542 

1 Ster l in 1,4997 

SAYI: 1983/196 
19 Ekim 1983 Tarihinde Uygulanacaktır. 
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ILÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 4 No'Iu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

Bildirilmiştir : 

MENKUL, AÇİK ARTIRMA İLANI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Selahattin Büke'ye ait aşağıda mu

hammen kıymeti yazılı menkul mallar şartnamesi esaslarına göre toptan veya pare-
kende olarak satışa çıkarılmıştır. 

1. Artırma 11/11/1983 günü saat 11.30 da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 6/2 deki 
adreste yapılacak ve o günkü kıymetin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 
12/11/1983 günü aynı yer ve saatte 2. Artırma yapılarak mallar en çok fiyat verene 
satılacaktır. 

Muhammen bedeli 50.000 TL. yi aşan mallar için satış gününü takip eden 7 gün 
içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunul
duğu takdirde, i lk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. 
günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılacak ve satış en yüksek artı
ran üzerinde bırakılacaktır. 

Satış ile i lgil i şartname ve ek bilgi G. M. K. Bulvarı 6/2 deki 4 No'lu Tasfiye 
Kurulu Başkanlığından temin edilecektir. 

16 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : 
İZMÎT 

P A Z A R L I K L A SATIŞ İLANI 
(İstinabe suretiyle satış) 

I — Pazarlıkla satış konusu Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 8/3/1982 
günlü bir ilamıyla tasfiyesine karar verilen ve tasfiye işlemleri kurulumuzca yürütü
len, Banker Kervan Menkul Kıymetler Finansman ve Yatırım A. Ş.'nin Demiryolu 
Cad. 60/1 İzmit adresinde bulunan telefonun satışıdır. 

1/ — Özellikleri ve Raic Değeri : 
Telefon No : 17405 
Pazarlığa esas olan takdiri kıymeti 60.000,— TL. dır. (Altmış bin liradır) 
III — Satış Günü ve Yeri : 
1. 31 Ekim 1983 günü 
2. 1 Kasım 1983 günü saat 10.00 - 10.15'de İzmit 2. İcra Memurluğunda yapı

lacaktır. 
IV — Satışa katılma koşulları hakkında tasfiye kurulumuzdan ve İzmit 2. İcra 

Memurluğundan ayrıntılı bilgi edinilebilir. 
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istanbul 2 Numaralı Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

GAYRIMENKULLERİN SATIŞ İLANI 
Banker Vasili Prokkopo mülkiyetindeki aşağıdaki taşınmazların satışına karar 

verilmiştir. 
Nitelikleri: 
1 — Beykoz, Anadoluhisarı, Kavacık mevkiinde 14 Pafta, 604 Ada, 50 Parsel 

numaralarında kayıtlı 468 m" olup bilirkişi raporuna göre ayrık inşaat nizamında 6,5 
metre irtifa % 15 'bina sahası emsalli. 

2 — Bakırköy, 5 nci Bölge Tapu Sicil Muhafızlığında E : 2/1 K : 1358-1371 
Parselde maliki adına kayıtlı 13768/10024910 kısmı satılacaktır. Ulaşım sorunu olma
yan taşınmazın kuru tarla arazisi olduğu, kente bağlanan asfalt yolun kenarında 'bu
lunduğu bilirkişi raporunda anlaşılmıştır. 

Muhammen Değerler : 
a) 1. nci sıradaki 468 m2 lik arsanın ntf si 1.250,,— TL.'dan 585.000,— TL. 
b) 2. nci sıradaki tarlanın 13768 mî kısmı İçin 2.070.000,— T L . değer tahmin 

ve taktir edilmiştir. 
Satış Şartları : 
1 — Taşınmazların birinci satışları 6/11/1983 tarihinde yapılacak olup 1 inci 

taşınmaz saat 11.00-11.30 arasında 2 nci taşınmaz 14.00-14.30 arasında kurulumuz 
Sirkeci YalıköşkÜ Cad. Yalıköşkü Han Kat 5 deki adresinde açık arttırma yolu İle 
yapılacak, muhammen değerin % 75 inden fazlasına teklif olmadığı takdirde en çok 
arttıranın taahhüdü baki knlmak üzere, 16/11/1983 günü aynı yer ve saatte ikinci 
açık artt ırma yapılacaktır 

2 — Satıştan sonraki y.'tiı gun içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek be
delle teklifte bulunulut vo teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu yahut 
devlet tahvili olarak Emlak Kredi Bahçekapı Şubesindeki 8 nolu hesaba yatırılırsa 
ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında 28/11/1983 günü aynı saat ve yerde 
açık arttırma yapılarak en çok arttırana İhale olunur. 

3 —.a) İsteklilerin muhammen değerin % 10'u kadar pay akçesini 2. maddede 
belirtilen hesaba yatırarak makbuzunu veya aynı miktardaki teminat mektubu veya 
devlet tahvilini Kurulumuza vermeleri gereklidir, Satış peşin para iledir. Alıcı İstedi
ğinde 20 günü geçmemek üzere önel verilebilir. Dellallye resmi, tapu harç ve masraf
ları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 'bedelinden ödenir. 

b) Bakanlıklar kamu iktisadi teşebbüsten ve diğer kamu kuruluşları teminat 
göstermeksizin arttırmaya katılabilirler. 

4 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (irtifak hakkı sahipleri dahil) 
taşınmaz üzerindeki haklarına özellikle faiz ve masrafa ilişkin iddialarını dayanağı 
belgeler ile onbeş gün İçinde Kurulumuza bildirmeleri gereklidir. Aksi takdirde hak
ları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

5 — Satış bedeli hemen veya verilen önel içinde ödenmezse ihale feshedilir, tld 
ihale arasındaki farktan ve in faizden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiçbir 
hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

6 — Tasfiye Kurulları başkan ve üyeleriyle diğer görevliler İle bunların 2. de
receye kadar kan ve sihri hısımları arttırmaya katılamazlar. 

7 — İkinci satış günü teklif edilen bedel yeterli görülmediği takdirde tasfiye 
kurulu satışı yapmamakta serbesttir. 

15 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

P A Z A R L I K L A GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiye İşlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker M . Tevfik Gtindemir'e (Or-

kun Ticaret) ait Ankara 111, Çankaya İlçesi, MUhye Köyü (Yeşilkent) Kızlar Bağı 
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mevkii. 584 parselde bulunan ve muhammen bedeli 112.000,— TL. olan 3360 M?'lik 
bağın 1/3 hissesi açık artırma ve pazarlık suretiyle satılacaktır. 

Satışa katılma şartları : 
a) Satışlar peşin para ile yapılacak ve bedel satışın yapıldığı gün ve saatte 

tahsil edilecektir. 
b) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması vı teklif edilen bu bedelin 
Kurulumuza veya gösterilecek banka hesabına nakit, banka teminat mektubu veya 
Devlet tahvili şeklinde yatırılması halinde ilk alıcı ile sonradan teklif verenler arasın
da satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus olmak şartıyla açık artırma yapı
lacak ve satış ençok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. 

c) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumlan teminat 
aranmaksızın satışa katılabileceklerdir. 

d) Satışa katılanlar satış bedelinin % 10'u tutarındaki teminatı satıştan 2 saat 
öncesine kadar Kurula veya Kurulun göstereceği banka hesabına yatıracaklardır. 

e) Pazarlıkla satış 7 Kasım 1983 Pazavtesi günü saat 10.00'da G. M. K. Bul
varı No. 6/4'de bulunan 15 Nolu Tasfiye Kurulunda yapılacaktır. 

Satış günü muhammen bedelin % 75'ine İstekli çıkmadığı takdirde ikinci satış 
11 Kasım 1983 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 

Şartname ve ek bilgiler Kurulumuzdan alınabilir. 
İlân olunur. 

Osmaniye Sulh Hukuk Hâkim ilinden : 

1982/182 
Davacı Durdane Kaymak vekili Av. Mehmet özcan tarafından davalılar Gül-

çehre Kaymak ve müşterekleri aleyhine açılan taksim ve izale-i şuyu davasında : 
Adına tebligat yapılamayan davalı Cahit Tekin tüm aramalara rağmen belirti

len adresinde bulunamadığından, Cahit Tekin'in kanıt lan ile birlikte 16/11/1983 günü 
saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, 
aksi halde H.Y.U.Y. nın 509 - 510. maddeleri gereğince yokluğunda karar verileceği 
ilânen tebliğ olunur. 16182 

Ankara 9. Sulh Hukuk Hakimliğinden -. 

1983/477 
Davacılar Mustafa Erol ve Hasan Erol vekilleri avukat Hüsnü Cinemre ta

rafından davalılar A l i Fuat Okmen ve Mehmet Zakir Ekni aleyhine açılan izalei 
şüyuu davasının yapılan duruşmasında, davalılardan A l i Fuat ökmen'in Atatürk bul-
van sanlı han No : 314, Mehmet Zakir Ekni'nin Anafartalar caddesinde kuyumculuk 
yaptığı bildirildiği halde her iki davalıya tebligat yapılamadığı gibi yapılan zabıta 
tahkikatında da adreslerinin belli olmadığının bUdirilmiş olduğu ve Resmi Gazete
de ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla: 

Davalılar Mehmet Zakir Ekni ve A l i Fuat ökmen' in duruşma günü bulunan 
7/11/1983 günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir ve
kille temsil ettirmedikleri, ve ibraz etmek istedikleri delilleri ve belgeleri ibraz et
medikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında yapılıp karar verileceği hususu HUMK 
nun 509 ve 510 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebli
ği olunur. 15502 
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Eyüp İkinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1930/439 
K. NO: 1982/107 
Davacı: K. H. 
Sanık: Ali Filik, B. Hanifi A. Meryem 1960 doğumlu Kilis Arpakesmez Kö

yünde nüfusa kayıtlı, Şişli Hanımefendi Sokak Huzur Apt. Daire 4 
Suç: Tedbirsizlik, dikkatsizlikle yaıcüama. 
Suç tarihi: 18/4/1980 
Tatbik edilen Kanun maddeleriC. K. 459/2, - Son, 647 S. K. nun 4. maddesi 

gereğince 2 ay 7 gün hapis, 2250 lira ağır para hapis paraya tahmil, 6700 lira ağır 
para cezası ile cezalandırılmasına. 

Yukarıda adı ve adresi yazılı hükümlü hakkında yapılan muhakeme sonun
da : 

Sanığın adresi bunca az'amalara rağmen bulunmaması sebebiyle hükmün 
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tari 
hinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağına 3/10/1983 tarihin
de karar verildi. 15955 

E. No-. 1978/638 
K. NO: 1983/287 
Davacı: K. H. 
Sanık: İbrahim Er (Şahiner) B. İbrahim, A. Fatma 1955 D. lu Gaziosmanpaşa 

Çukurçeşme Şifa Sokak No : 14 
Suç : Yankesicilik suretiyle hırsızlık 
Suç tarihi: 2B/10/1978 
Tatbik edilen Kanun maddeleri. C. K. 492/6 - 7 - Son, 62, 522. 525 maddeleri 

gereğince 1 sene 1 ay 10 gun hapis, ı sene 1 ay 10 gün em. umumiye ne/.arefi allın
da bulundurulmasına. 

Yukarıda adı ve udresi ya/.ılı hükümlü hakkında yapılan muhakeme sonun
da : 

Sanığın adresi bunca aramalara rağmen bulunmaması sebebiyle hükmün 
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 23 ve 29. maddeleri gereğince 
Resmi Gazete ile ilânen tebliğine vc aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tari
hinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağına 3/10/1983 tarihin 
de karar verildi. 1505*) 

Bartın Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/579 
K. No : 1963/805 
Tecavüzkar sarhoşluk suçundan mahkememizin 26/5/1983 tarihli ilamı ile 

TCK. nun 572/1. maddesi gereğince 2 ay hafif hapis, 2788 sayılı Kanunla değişik 
647 sayılı K. nun 4/1. maddesi gereğince hafif hapis cezasının takdiren bir günü 
150 lira hafif para cezasına çevrilerek neticeten 9.000 lira hafif para cezası ile hü
kümlü Halit ve Fatma'dan olma iy56 D.lu, Ulus Dodurga Köyü nüfusunda kayıtlı 
ve mukim, Cevdet Karaman hakkında verilen gıyabı ilam sanığın adresi buluna 
madığından kendisine tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat K. nun 29. maddesi gereğince adı geçen hü
kümlüye kararın ilânen tebliğine ve aynı K. nun 31. maddesine göre hükmün Res
mî Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 günden sonra adı geçene tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 15953 
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Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğin dfn : 

1951/558 
Kozan İlçesi Hamam Köyü Tapu Sicilinde kayıtlı 336 ve 338 parsellerin tapu 

iptali, tescil ve men't müdahale davasında, Davalılar Kozan Hamam Köyünden Nazml 
oğlu Cezmi Gündoğan, Vedat Gündoğan ve Nazml kızı Kiraz GUndoğan'ın tebliyat ad
resleri tespit edilemediğinden gıyap tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılar Cezmi Gündoğan, Vedat Gündoğan ve Kiraz Gündoğan'm duruşma 
günü olan 30/1/1984 günü saat 9.10'da Kozan Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda 
hazır bulunmaları veya kendilerini 1981/557 esas sayılı dosya için bir vekille temsil 
ettirmeleri hususu gıyap kararı yerine kain olmak üzere tebliğ olunur. 

15868 

Uzunköprü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/266 - 1981/874 
Davacı Uzunköprü Değirmenci Köyünden Hamdlye Tokmak tarafından davalı 

Lüleburgaz Özerler Mahallesinden AH Tokmak hakkında açılan boşanma davasında : 
Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 24/12/1982 günlü kararla Lülebur

gaz, özerler Mahallesi Cilt 06/06, sahife 50, kütük sıra 351 de nüfusa kayıtlı A l i Tok
mak ile eşi Hamdlye Tokmak'm boşanmalarına karar verilmiştir. 

Davalının adresi tesbit edilememiş bulunduğundan, mahkeme ilâmının Resmi 
Gazete ile ilânen tebliğine, 30 günlük yasal süre içerisinde temyiz yoluna başvurul
madığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilâm yerine geçerli olmak üzere İlânen 
tebUğ olunur. 15869 

Fatih 3- Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/161 
Davacı K. H . tarafından, davalılardan, Mahmut Yüksel, Melahat Yüksel, Nüfus 

İdaresi aleyhine açılan, evlilik kaydının iptali davasının yapılmakta olan duruşmasında: 
Kocamustafapaşa tnebey Mah. 65 sahifede nüfusa kayıtlı Mecit oğ. 1929 doğ. 

Mahmut Yüksel ile yine aynı adreste mukim olduğu bildirilen, Refik kızı 1951 doğ. 
Melahat YUksel'e tebligat yapılamadığı adresinin tahkiki zabıta marifeti İle tahkik 
edilemediğinden, davalılara duruşma 'günü ilânen tebliğ edilmiş olup, bu kere yine du
ruşmaya gelmediklerinden, davalılara gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup, du
ruşmanın, 25/11/1983 günü saat 10.30'a bırakîtckğı, davalılara gıyap yerine kaim ol
mak üzere lifin olunur. 15900 

Çorum Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/914; 1982/1144 
Hüseyin Koca, Fatih Sultan Cad. No : 42 Hasköy - İstanbul. 
Davacı Remzi Kadiroğlu vekili Av. Muzaffer Eryaşar tarafından yukarıda ya

zık dosya numaraları ile 20/5/1982 tarih ve 25.000 TL. tutarlı yine 20/8/1982 vade 
tarihli 25.000 TL. tutarlı bonoların iptali hakkında aleyhinize açılmış bulunan dava
nın yapılan duruşmasında tüm araştırmalara rağmen tarafınıza dava dilekçesi tebliğ 
edilememiş olmakla ilânen tebligat İcrasına karar verilmiştir. 

Bu kerre duruşmanın günü olan 16/12/1983 tarihli duruşmaya gelmediğiniz ve 
bir mazeret beyanında bulunmadığınız veya kendinizi bîr vekille temsil ettirmediğiniz 
takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılıp karar verileceği İlânen tebliğ olunur. 

15864 
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Nizip İcra Memurluğundan : 

1983/113 
Alacaklı : Mehmet Diker 
Vekili : Av. Hamza Yıldırım 
Borçlu : Salm Yılmaz, islahiye Sağlık Ocağında Hemşire Selime Kırnık yanında 
Borç Miktarı : 2.500.000 TL. 
Konu : Menkûlün açık artırma İlânın metninin tebliği hakkında. 
Borçlu Salm Yılmaz'a ait 30.000 TL., değerinde bir adet Nasyonal marka tele

vizyon, 20.000 TL. değerinde Norge marka çamaşır makinesi, 25.000 TL. değerinde 
Porolon marka beyaz çenkli Buzdolabı, 60.000 TL. değerinde bir tanesi 6 M2, bir tanesi 
2 M2 İsparta halısı, 20.000 TL. değerinde sekiz kişilik/nasa ve sekiz sandalye İle bir
likte, 30.000 TL. değerinde oda takımı, iki kenefe, üç tek kişi, gül renkli koltuk, 30.000 
TL. değerinde Gözlü kaplama büfe, 30.000 TL. dğerinde formika elbise dolabı. 

Yukarda evsaf ve bedelleri yazılı mahcuz menkûller 8/11/1983 tarihinde saat 
15.30 - 15.45 arasında konulan kıymetlerin % 75'şi bulduğu taktirde ilk lhalere sa
tılacağı olmasa 9/11/1983 tarihinde ikinci ihalede en çok art ırana satılacağına karar 
verilmiştir. 

Menkûlün açık art ırma ilânın metninin borçluya tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 15863 

Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/608 
Kozan İlçesi Aslanpaşa Mahallesi 156 ada 61 parselin hakkında açılan tesbıte 

itiraz ve tescil, muarazanın men'l davasında davalılar Kozan Aslanpaşa Mahallesi bağ
larda oturan Nadiye Ayvaz İle Esma Çakır'a tebligat yapılamamış olup, adresleride 
tesbit edilemediğinden ilânen dllekçell davetiye tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılar Nadiye Ayvaz ile Esma Çakır'ın duruşma günü olan 26/1/1984 günü 

saat 9.00 da Kozan Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda hazır bulunmaları veya 
1981/608 esas nolu dosya için kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 15870 

1981/557 
Kozan Hamam Köyü Tapu Sicilinde kayıtlı 247 parselin tapu İptali tescil ve 

men'l müdahale davasında, davalılar Kozan Hamam Köyünden Nazml oğlu Cezmi 
GUndcğan Vedat Gündoğan ve Nazml kızı Kiraz Gündoğan'ın tebligat adresi tespit 
edilemediğinden gıyap tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılar Cezmi Gündoğan, Vedat Gündoğan ve Kiraz Gündoğan'ın duruşma 
günü olan 30/1/1984 günü saat 9.10 da Kozan Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda 
hazır bulunmaları veya kendilerini 1981/557 esas sayılı dosya İçin bir vekille temsil 
ettirmeleri hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

15871 

Kahramanmaraş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/330 
Davacı Emine Kocabaş (Sungur) tarafından davalı Ahmet Sungur aleyhine 

açılan boşanma davasında davalıya Niğde Mahmutlu Köyünde tebligat yapılamamış, 
zabıtaca adresi tespit edilememiş olması nedeniyle duruşma günü olan 8/11/1983 
günü saat 8.30 da Mahkememizde hazır bulunması, veya kendisini bir vekil ile tem
sil ettirmesi aksi halde adına gıyap kararı çıkartılacağı davetiye yerine kâim olmak 
üzere ilân olunur. 16023 
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Kadirli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/383 
Davacı hazine vekili tarafından davalılar Emine Karatoprak ve ark. lan aley

hine açılankonıisyon kararının iptali davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara 
kararı gereğince : 

Davalılardan Emine Karatoprak ve Hüseyin Karatoprak adı eslerinin bilinme
diğinden daha evvel dava dilekçesinin ilân yoluyla tebliğ edildiğinden bu kerre gıyap 
kararının ilân yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalıiarn duruş
manın bırakıldığı 18/11/1983 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması yada 
kendilerini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde gıyaplarında karar verileceği 
hususu gıyap kararı yerine kaini olmak üzere ilân olunur. 15873 

1969/273 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılaı Elif Bulut ve arkadaşları aleyhine 

açılan tapu iptali davasının mahkememizde yapılan açık duı uçmasında : 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar üzerine kayıtlı Kadirli Mecidiye 

Köyü 103, 104 ve 105 parsel sayılı taşınmazların tapusunun iptali ile hazine adına 
yazılmasını istemiş olup davalılardan Dudu Çoşkun'un adına dava dilekçesinin daha 
evvel ilân yoluyla tebliğ edildiğinden bu kerre gıyap kararının ilân yoluyla tebliğine 
karar verilmiş olup adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 28/11/1983 günü 
saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması yada kendisini bir vekille temsil ettir
mesi aksi takdirde gıyabında karar verileceği hususu gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 15874 

Kadirli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/273 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Fatma Coşkun ve arkadaşları 

aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan açık duruşmasında; 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar üzerine kayıtlı Kadirli Mecidiye 

Köyü 103, 104 ve 105 parsel sayılı taşınmazların tapusunun iptaü ile hazine adına 
yazılmasını istemiş olup davalılardan Fatma Coşkun mirasçılarının ve adreslerinin 
bilinmediğinden Fatma Coşkun ve mirasçıları adına ilân yoluyla davetiye tebliğine 
karar verilmiş olup adı geçen şahısların duruşmanın bırakıldığı 28/11/1983 günü 
saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması yada kendilerini bir vekille temsil et
tirmeleri aksi takdirde gıyaplarında karar verileceği hususu davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 15875 

Çatalca 2. Asliye Hukuk Hâkimlltlnden : 

1982/60 
Davacı Selahattin Evren ve arkadaşları vekili tarafından davalı Hacer Canengin 

ve arkadaşları aleyhine açılan Kadastro tespitine itiraz davasının yapılan açık yar
gılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; 

istanbul, Üsküdar, Selamsız Cad. No. 2 D. 2 de ikamet ettikleri bildirilen ancak 
kendilerine davetiye tebliğ edilemeyen davalılar Arif Saraçoğlu. Rıdvan Saraçoğlu 
ve Ahmet Nezir Saraçoğlu'na 4/5/1983 tarihinde Resmî Gazete ile ilân edilen da
valıların bu kere duruşmanın atılı bulunduğu 26/10/1983 tarihinde saat 10.00 da 
mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gel
medikleri takdirde duruşmaların gıyaplarında yapılacağı gıyap yerine geçmek üzere 
ilân olunur. 15892 
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b) Tarımsal 246.400,— 99.674.714.880,01 

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

F-İhracatı Teşvik Fonu Kredisi ... 400.000.000,— 
G - Mev. Karşılıklarından Tarımsal 

Finansman (1211 S.K. Mad. 40) . 2.000.000.000,— 372.957.249.017,86 
Tana» Koop. (T.C. Ziraat Bankası) : 

A-Tanm Satış Koop. Birlikleri : 
a) Destekleme 2.592 640.046,58 

= ı n 2.592.640.048,53 

P A S İ F Türk Liran T M Ura» Türk U r a 

Tedavüldeki Banknotlar 578.612.284.885,— 

Dtfviz AlaeaktıUn (Konverdbl) 42.156.692.780,08 

Mevduat : 

A - Resmi : 

a) Hazine ve Genel Bütçeli 
247.056.329.793,— 

b) Katma Bütçeli İdareler £.843.316.332,42 
c> Kamu İktisadi Teşebbüsleri.. 4.489.649.858.92 

3286.458.240,40 
3.014.417.710,58 267.690.169.935,32 

B - Bankalar : 

382.256.489,95 
6.134.393.662,06 

c) Yurt Dışındaki Bankalar .... 1.071.405,08 
d) Bankalar Tasfiye Fonu 

(153 S. K.) 2.633.940.687,91 
e) Mevduat karşılıkları (1211 

S.K. Madde 40) 546.122.514.717,04 555.274.176.962.04 

C-Muhtelif : 

1.743.151.904,07 
b) Difcer 4.070.583.162,79 5.813.735.066,86 

D - Uluslararası Kuruluşlar ve Dif 

5.813.735.066,86 

Yardım Karşılıkları : 

137.768.854.294,21 

Dış Yardım Karşılıkları : 

FI Amerikan Yardım Karşılıktan 
ı 

fi' iı« epı 1 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ f £|(jfj| VSZİYetİ 



. o .r. u . t i IUIUJI-.Janımız 
Karşılısı Hazine tahvilleri (154, 
1902, 2143 ve 2569 S. Kanunlar). 
Değerlendirme Farkı Karşılığı 
Hazine Bonosu (65 S.K. Mad. 5).. 
Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacak
larımız (1211 S.K. geçici M. 5)... 
1211 S. K. 61. Madde gereğince 
değerlendirme farkı 

Gayrlmenkuller ve Demirbaşlar 
Muhtelif : 

a) Altın : (Uluslara, standf.rtfi 
olmayan) Safi K? 3.542,172| 

M Döviz : 
Hariçteki Muhıbirler . 
Diğer Döviz Hesaplan ... 

c) Dahildeki özel bankalarla 
yapılan Röpor İşlemleri ... 

d) Sair Hesaplar 

88 152 765.118,78 

77.201.766,66 

190.774.595.5o' 

613.240.569.541.— 

47.551.742.104,50! 
754.180.280.948,23 

T O P L A M 

Reeskont haddiyle avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlan 

1 168.442.939,44 

801.732.023.052,73 

463.907.099.607,11 

699.661.311.021,94 
2.685.719.801,57 

1 266 807 565 599.28, 

3.239.081.134.055,1» 

Hususî (Bankamız Kan. M. 59).. 

ilerde Vukuu Muhtemel Zarar 
Karşılığı (Bankalar Kan. M. 35).. 

Provizyonlar 

Muhtelif : 
a) Ödenecek Senet ve Havaleleri 

b) Muhtelif Karşılıklar (Akredi
tif ve İÇ İstikraz Karşılıklan)| 

c) Muhtelif Mahiyette 
Depozitolar 

d) Döviz -. 

Hariçteki Muhabirler 
Diğer Döviz Hesaplan 

e) Sair Hesaplar 

15.033.910.547,70i 
1 483.388.891.536,78. 

38.967.065,90 

25 000.000,— 8.419778.675,93 

2.632.635.353,63 

156.131.558,42 

431.302.017,74 

50.671.766.275,11 

1.498.422 802.084,48 

88.890.801.350,42 1 638.572.803.286,17 

T O P L A M 3.235.081.134.055,19 

I — Kısa Vadeli Kredilerde 
A — Genel olarak 
B — özel olarak : 

. ı 

% 28,00 

Tarım Kredileri; 
a) T. C. Ziraat Bankası'nca kullandırılan Tanm Kredi Kooperatifleri kredileri % 18,00 
b) T. C. Ziraat Bankası'nca kullandırılan Tanm Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri ile diğer bankaların T. C. Ziraat Bankası'nın 

% 16,25 
% 15,50 

% 26,50 
% 30.00 
% 26,50 
% 13,50 

% 29,50 
% 17,75 

% 19,00 

Tarım Kredilerine uyguladığı faiz oranı üzerinden kullandırdıkları krediler 
2 — T. Halk Bankası'nca küçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandırılan mesleki krediler 
3 — Gider Vergisi istinasından yararlanan ihracat kredileri: 

a) Sınai mamul, yaş meyve ve sebze ihracatına yönelik krediler (Gıda-içki-ttttün hariç) 
b) Diğer ihracat kredileri 

4 — Reeskont kaynağına dayalı İhracatı Teşvik Fonu kredileri 
5 — Destekleme alımlarıyla görevlendirilen KİT'lere bu alımlar için ticari bankalarca emtea relini karşılığında kullandırılan krediler . 

- Orta Vadeli Kredilerde (Teşvik Belgeli): 
A — Genel olarak .... 
B — Tarım Kredileri 
C — Gider Vergisi istisnasından yararlanan; 

1 — Kalkınmada öncelikli yörelerde kullandırılan ihracat garantili yatırım kredileri ,„ .„,„,, 
2 — Gemi inşası, gemi inşa tesisleri, döviz geliri getirilmesi taahhüt edilen gemi ithal kredileri ile diğer ihracat garantili yatırım kredileri % 23,00 
3 — Döviz geliri getirilmesi taahhüt edilen taşıt yatırım kredileri % 26,00 

D — Diğer yatırım kredileri; 
1 — Kalkınmada öncelikli yörelerde kullandırılan yatırım kredileri % 24,50 
2 — Diğer yörelerde kullandırılan yatırım kredileri % 28.75 

E — İşletme kredileri: 
1 — Kalkınmada öncelikli yörelerde kullandırılan işletme kredileri % 28,75 
2 — Diğer yörelerde kullandırılan işletme kredileri % 31,25 

- Özel Orta Vadeli Kredilerde : 
A — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası veya Ticari Bankaca kullandırılacak; 

a) İhracat garantili yatırım kredileri % 12,75 
b) Diğer krediler . % 11.00 

B — Ticari banka aracılığı ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nca kullandırılacak; 
a) İhracat garantili yatırım kredileri % 11.50 
b) Diğer krediler . % 10,00 

• Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) tarafından çok ortaklı şirketlere kullandırılacak yarım kalmış yatırım kredileri ile işletme 
kredilerinde •• % 17.75 

• Tahvil üzerine avans işlemlerinde Tahvil üzerinde yazılı faizin 2 puan fazlası 
• Altın üzerine avans işlemlerinde - - .-- % 22,00 

http://190.774.595.5o'
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ıstannuı ». Asliye ueza Mahkemesi tıaKimııgınaen : 

E. No : 1979/610 
K. No : 1980/285 
Sanık : Fuat Süleyman Vehbi, B, Süleyman, A. Suat, 1959 D. lu, Lübnan uy

ruklu, Lübnan, Beyrut, Mezrah Caddesi Ramazan Apt. da oturur. 
Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 12/3/1980 tarih ve 610/285 

sayılı İlamı İle T.C.K. nun 491/3, 522, 525, 283/1, 5682 S.K. 34, T.C.K. nun 357, 356, 
71/75 nci maddeleri gereğince 6 ay, 14 gün hapis, 250 lira ağır para cezası ile tec
ziyesine, 

7201 Sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince adı geçen sanığa teb
ligat yapılması kabil olmamıştır. 

Bu itibarla, Ayni Kanunun 32.nci maddesine göre hüküm hülâsası ilânen teb
liğ olunur. 15899/4 

E. No : 1982/214 
K. No : 1982/353 
Sanık : Süleyman Bostan : Hasan oğlu, Huıiye'den 20/3/1954 dokumlu, Tire, 

Doyranlı köyü hane 44 de nüfusa kayıtlı olup, tzmir, 153 Sokak, 68/5 de oturur. 
Yukarda adresi gösterilen sanık mahkememizin 11/10/1982 tarih ve 214/353 

sayılı ilamı ile T.C.K. nunun 503/1, 2248, 522, 647/4 - 1, 6 ucı maddeleri gereğince 
b.'r ay 15 gün hapis ve 750 lira para cezası, hapsin -!3ûü TL. ağır paıa cezasına çev
rilmesi cezası ile tecziyesine, 

7201 sayüı Kanunun 8 ve müteakip maddeleri gereğıce adı geçen sanığa teb
ligat yapılması mümkün olmamıştır. 

Bu itibarla aynı Kanunun 32 maddesi gereğince hüküm hülasası ilânen tebl.'g 
olunur. 15899/5 

İstanbul Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesinden . 

E. No : 1982/37 
K. No : 1983/18 
5680 sayılı Basın Kanunun 7 son ve 21 nci maddeler'ne muhalefetten sanık İs

lam Ümmeti isimli derginin sorumlu yazı işleri müdürü olar. İst : Fener Kâtip Musli-
hiddin Mahallesi Kiremit Cad. Demsan karşısı No. 10 da bulunan Şeyhmus Durgun 
hakkında verilen gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıtaca bildi
rilmiş olmakla dosya tetkik edildi : 

GD : 5680 sayılı Basın Kanunun 7/son ve 21 nci maddeleri gereğince 200 lira 
ağır para cezası ile tecziyesine dair verilen kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 
ve müteahhit maddeleri gereğince üjnen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebligat yapılmış sayılacağı ila nen tebliğ olunur. 15899/6 

Boyabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/584 
Davacı K. H. ile davalılar Münire Karaaslaıı ve 5 arkadaşları aralarında mah

kememizde yapılmakta olan Evliliğin l.utlanı davasının açık duruşması sırasında; 
Davalı Kocamustafapaşa Davutpaşa Mahallesi Hekimoğlu AH Paşa Sokak İs

tanbul adresinde ikamet eden Münire Karaaslan adına çıkartılan davetiye tebliğ edi
lememiş olup yapılan zabıta araştırmasında da adres tesbit edilemediğinden adı ge
çen davalının işbu ilânın ilân tarihinden itibaren duruşmanın atılı bulunduğu 
29/11/1983 günü saat 9.00'da mahkememiz duruşma *- lonurda hazır bulunması ve
ya kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 15872 
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Konya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/21 
K. No : 1983/504 
Konya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinin Ki '9/1983 gün ve 1982/21 Esas ve 

1983/504 Karar sayılı ilamıyla; Konya'nın Karaman Kazası 037 cilt, 3 .sayfa ve 4 
sayılı nüfus hanesinde kayıtlı bulunan davacı Gülkız Mantu ile davalı Küçükhaydar 
oğlu, 1952 doğumlu A l i Mantu'nun boşanmalarına karar verilmiştir. Adresi meçhul 
olan davalıya işbu hüküm özetinin Hanen tebliği gerektiğinden; işbu ilâmn neşir 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde boşanma hükmü davalı tarafından temyiz edil
mediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı; İlâmın tebliği yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet davalı A l i Mantu'ya ilânen tebliğ olunur. 15884 

1981/825 
Davacı Abdurrahman Yörükcğlu vekili Avukat İbrahim Çetinkaya taı.ıtından 

davalı Ahmet Başaran aleyhine açılan tesbit davasının yapılan açık yargılaması 
sırasında; Usulüne uygun Resmî Gazete'de yapılan Tebligat ve Gıyap Kararına rağ
men davalı duruşmaya icabet etmediğinden yine. Resmî Gazete'de adına Birinci 
İsticvap Davetiyesi çıkartılmasına karar verilmiştir. 

Birinci isticvap Davetiyesi : Dosyada mevcut Anlaşma taahütnamesi, 2/8/1980 
talihli teknik belge, 13/4/1980 tarihli Satış ve İmal taahhüt anlaşması itibariyle 
İsticvabınız yapılacağından duruşmanın atılı bulunduğu 4/11/1983 günü saat 9.00 da 
mahkemeye gelmeniz, gelmediğiniz takdirde adınıza 2. İsticvap davetiyesi ilânen 
çıkartılacağı hususu İhtar olunur. 15885 

Turgutlu 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1964/316 
Davacı Hazine tarafından davalılar M. A l i Ülker vs. aleyhlerine ikame ettiği 

men'i müdahale ve ecrimisil davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında : 
Dahili davalılardan Mehmet kızı 1948 doğumlu Emine Orhan'ın bildirilen Çanı-

pınar Köyü/Turgutlu adresine dahili dava d.lekçesl, duruşma gününü ve saatini bil
dirir davetiye tebliği gönderilmiş ise de bila ikmal geri geldiği yapılan zabıta tah
kikatına rağmen adresi saptanamadığındaıı Resmî Gazete'de ilânen tebliği yapıldığı 
halde duruşmaya gelmediği ve kendisini de bir vekille temsil ettirmediğinden bu kez 
Mahkememizce Resmî Gazete'de ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Dahili davalılardan Mehmet kızı 1948 doğumlu Emine Orhan'ın duruşmanın 
atılı bulunduğu 11/11/1983 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması veya 
kendisini vekille temsil ettirmesi, şayet gelmediği veya kendisini vekille temsil et
tirmediği takdirde dava gıyabında devam olunacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

15886 

Durağan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar; Hüseyin ve Nadiye Karadeniz ile Yusuf Bilgiç vekili Av. Hüseyin 
Çelik, Davalüar, M . Cavit Kurt ve İC arkadaşı arasındaki Tapu iptali ve Tescil 
davasında : 

Davalılardan, Durağan Aşağı Karacaören Köyünden Hüseyin Kurt'un bildi
rilen adresine çıkartılan tebligat, tanınmadığından bahisle tebliğsiz iade edilmiş, za
bıtaya yaptırılan araştırmada da adresi saptanamadığından, adı geçene duyuru yo
luyla tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Adı geçenin, davaya karşı diyeceklerini 
ve kanıtlarım bildirmek üzere, 16/11/1983 günü saat 10.50 de Mahkememizde hazır 
bulunması, davetiye yerine geçerli olmak üzere, ilânen tebliğ olunur. 15883 
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Elazığ 2. Asliye Ceza Hakimliğinden • 

L. No : 193ü'240 
K. No: 1982/221 
Müşteki Mehmet Geçgeli>e kaısıltksu c,ek vermek suretiyle dolandırmak su 

cundan sanık Sivas Cezaevinde başka suçtan hükümlü iken bilahare firar eden Ali 
Aksüzek hakkında 23/11/1982 tarihli celsede TCK. nun 50J, 2248 sayılı Kanuna göre 
4 ay 15 gün hapis ve 2.250 lira ağır para cezası ile mabkûmiyetine, 20 lira posta gide-
linin sanıktan tahsiline, (347 sayılı Kanunun 6. maddesine göre cezasının teciline ka
rar verilmiş, sanık bunca aramalara lagmen bulunamadığından, karar kendisine 
tehliğ edilmediği ve adreside tespit edilemediğinden, bu yazının yayın tarihinden iti
baren bir hafta içeı isinde sanık bulunmadığı takdirde tebligat yerine kaim olmak 
üzere kararın kesinleşeceği ilanen ıeblig olunur 16194 

Kırıkkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden • 

E. N o : 1982/216 
K. No : 1982/798 
Davacı Mehmet Eısoy taralından davalılar Ayşt Zafer ve ark. aleyhine Mah

kememize a(,tıgı taksim davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalılardan Ayşe Zafer ve Hüdrii özyürek'e evvelce ilânen tebligat yapılmış 

olup şimdi ise bu davalılara başkaca tebligat yapılamadığından kararın ilânen tebli
gat yapılmasına karar verilerek bu kararın ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
hükmü temyiz etmedikleri takdirde hüküm gıyaplarında Tebligat Kanunun 7201 sa
yılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince gıyaplarında kesinleşeceği ilânen tebliği olunur. 

18181 

Ankara 7. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982,324 
Davacı Bayındırlık Bakanl ı i ı v e k i l i talakından davalılar Emin Ali Kaya ve Şa-

1. n Sevin aleyhine açılan i h a l e d . n d o l a y ı 77.Ö56 TL. asıl alacak ve 28/6/1972 tarihin
den itibaren yasal faizi i le b i ı l i K t e alacak davasının Mahktmemizde yapılan duruşma 
sırasında : 

Ankara Posta Cad. Eğe Han No. 18 de kurulu bulunan eş-Koll. Şt. inş. mütehadi 
sahibi Emin Ali Kaya ile Şahin Sevin'in bu adresleri butun aramalara rağmen bu
lunamadığından Mahkememizce ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup adı 
geçen şahısların duruşması olan 21/11/1983 gün saat 10.10 da duruşmaya gelmedik
leri ve kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 16134 

Altındağ Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/894 
K. H. tarafından davalı Altındağ Kültür ve Hakla Dayamşma Derneği aleyhi

ne açılan Dernek feshi davasının yapılan Muhakemesinde : 
Yukarıda davalı olarak gösterilen Altındağ Kültür ve Halkla Dayanışma der

neği adına çıkarılan davetiye ve yapılan zabıta tahkikatlarına göre böyle bir dernek 
adresi bulunamadığından bahisle, Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar 
verildiğinden karar gereğince adı geçen dernek yöneticilerinin duruşma günü olan 
29/11/1983 günü saat 10.35 de bizzat veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri ak
si halde gıyap kararı uygulanacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 16136 
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Akçakale Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

E. No : 1981/196 
K. No : 1981/69 
Davacı Mehmet Sadri Buluntu, Davalı Tapu Sicil Muhafızlığı arasında Hâkim

liğimizde yapılan isim tashihi davasından dolayı Hâkimliğimizde yapılan açık yar
gılama sonunda : 

Akçakale Küplüce Köyü 120 parselin tapu kaydındaki Davacının isminin Meh
met Sadri Buluntu olarak tashihine karar verilmiştir. Keyfiyeti ilân olunur. 

15876 

E. No : 1982/173 
K. No : 1982/81 
Davacılar Ahmet Tur, Halil Tur, Yasin Tur, Davalı Tapu Sicil Muhafızlığı 

arasında Baba soyadı tashihi davasından dolayı Hâkimliğimizde yapılan açık yar
gılama sonunda : 

Akçakale İlçesi Abuharmala (Gözdeğmez) Köyünde kain tapunun 1, 2, 3, 4, 
5, 6 parsel nolu tarlaları ile 11, 12, 13, 15 parsel' nolu köyiçi tapu kayıtlarından 
davacılar Semo oğulları Ahmet Tur, Halil Tur, Yasin Tur'un baba isimlerinin İsmail 
olarak tashihine karar verilmiştir. Keyfiyeti ilân oluncr. 15877 

E. No : 1982/177 
K. No : 1982/8 
Davacılar Fethiye ve Naime Aslanoğlu Davalı Tapu Sicil Muhafızlığı arasında 

annelerinin baba ve soyadı düzeltilmesi davasından dolayı Hâkimliğimizde yapılan 
açık yargılama sonunda : 

Akçakale İlçesi Koylan Mahallesi kütük 213, ada 91 ve parsel 34 de kayıta 
taşınmazın malikinin adının Zülfü kızı Emine Aslanoğlu olarak düzeltilmesine karar 
verilmiştir. Keyfiyeti ilân olunur. 15878 

E. No : 1982/56 
K. No : 1982/53 
Davacı Abdullah Ergül, davalı Tapu Sicil Muhafızlığı arasında Soyadı düzel

tilmesi davasının Hâkimliğimizde yapılan açık yargılaması sonunda : 
Akçakale ilçesi Damlasu Köyü Çahşiye mevkiindeki 173 ve 175 nolu parseller T i 

tapu kaydındaki davacı Abdullah Ogül soyadının Abdullah Ergül olarak düzeltilme
sine karar verilmiştir. Keyfiyeti ilşn olunur. 15879 

E. No : 1983/27 
K. No : 1983/45 
Davacı Şükrü Akça, Davalı Tapu Sicil Muhafızlığı arasında soyadı tashihi 

davasından dolayı Hâkimliğimizde yapılan açık yargılama sonunda : 
Akçakale ilçesi Koylan Mahallesi pafta 9, ada 93 parsel 14 kütük 249 da ka

yıtlı gayrimenkuldeki Davacının adının Şükrü Akça olarak düzeltilmesine karar 
verilmiştir. Keyfiyeti ilân olunur. 15880 

E. No : 1982/192 
K. No: 1982,43 
Davacı übüt Othan Davalı Tapu Sicil Muhafızlığı arasında Hâkimliğimizde 

yapılan soyadı tashihi davasından açık yargılama sonunda : 
Akçakale ilçesi Dorumali Köyü Erler mevkiindeki 75 nolu parseldeki davacının 

adının übit Othan olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Keyfiyeti ilân olunur. 

15881 
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Nizip Tapulama Hakimliğinden : 

1979/14 
Davacı Süleyman Yıldırım tarafından davalılar Elmas Yıldırım ve (19) arka

daşı aleyhine Mahkememizde ikame eden tapulama tesbltint itiraz davasının yargıla
ması sırasında Mahkememizin 24/1/1983 tarih ve 1979/14 esas 1983/3 sayılı kararı ile 
Mahkememizin 1979/80 sayılı dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesine karar verilmiş
tir. 

Mahkememizin anılan kararı Davalılardan Türkan Yıldırım, Bedia Yıldırım 
ve Bekir Yıldırım'ın adresleri meçhul olduğundan tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun uyarınca işbu kararın ilânından (30) gün sonra kesinleşeceği ilâ
nın tebliğ olunur. 15962 

1975/20 
Davacılar H . A l i Yılmaz ve arkadaşları vekili Avukat Kasım Oztürk tarafından 

Haydar Yücel, Hayriye özpolat, Seyit özpolat ve Nahsen Koral aleyhine Mahkememiz
de ikame eden Tapulama tesbitine itiraz davasının açık yargılaması sonunda, Mah
kememizin 28/12/1979 tarih ve 20/360 sayılı kararı ile Nizip Karkamış bucağında 
bulunan 526. 525, 533 ve 527 nolu parsellerin davasından davacılar feraget etmiş ol
duklarından, feraget kararı tüm aramalara rağmen davalılardan Haydar Yücel ve 
Nahsen Koral'ın adresleri meçhul olduğundan tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca işbu kararın ilânından 30 gün sonra ke
sinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 15963 

1979/13 
Davacı Süleyman Yıldırım tarafından davalılar Elmas Yıldırım ve (191 arka

daşı aleyhine Mahkememizde ikame eden Tapulama tesbitine itiraz davasının yargıla
ması sırasında Mahkememizin 24/1/1983 tarih ve 1979/13 esas 1983/2 sayılı kararı ile 
Mahkememizin 1979/83 sayılı dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesine karar verilmiş
tir. 

Mahkememizin anılan kararı Davalılardan Türkan Yıldırım, Bedia Yıldırım ve 
Bekir Yıldırım'ın adresleri meçhul olduğundan tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanunun uyarınca işbu kararın ilânından (30) gün sonra kesinleşeceği ilânın 
tebliğ olunur. 15964 

Of Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No: 1982/20 
K. NO: 1983/246 
Davacı Fatma Çelik vekili avukat Vahap Altay tarafından davalı Mehmet Çe

lik aleyhine açılan şiddetli geçimsizlikten boyanma davasının 30/9/1933 tarihinde 
yapılan açık duruşması sonunda • 

Mahkememizce Balaban Belediyesi Ham?alı Mahallesi 4 hanede kayıtlı Meh
met oğlu 1/1/1953 doğumlu Mehmet Çelik ile Hasan kızı Mehmet eşi 15/7/1960 do
ğumlu Fatma Çelik'in boşanmalarına, kabahatli olduğu anlaşılan davalı hakkında 
M. K. U . nun 142'nci maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, harç peşin alındı
ğından yeniden alınmasına yer olmadığına, yargılama giden olarak (¿00 TL.'sının 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen 
karar davacının vicahmda. davalının yokluğunda olup, davalının adresinin meçhul 
oluşu sebebiyle işbu hükmün ilânen tebliğine karar verilmiş olup, işbu hükmün ya
yını tarihinden itibaren 30 gun içerisinde davalı Mehmet Çelik tarafından temyiz 
edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, hükmün tebliği yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur, 15941 



İstanbul 5. Ağır Ceza Hâkimliğinden 

Hükümlünün Adı, Soyadı, Adresi 

Bahattin Dertli Topkapı Paodalar meydanı 
(Paşaodaları) No: 39 da oturur Mehmet Al i 
oğlu 1957 D. lu 

Hamil Garipoğlu, Fatih Fener Hacıilyas Mah. 
Hane 20 de nüfusa kayıtlı Taksim Kiiçükşiş-
Hane No : 20 de oturur İsmail oğlu 1960 D. lu 

Seyfettin Akın, Sinop Ayancık Caylıoelu Kö
yü Hane 75/18 de nüfusa kayıtlı, İstanbul da 
belirli ikametgâhı yok 

Kararın Tarih ve Numarası Cezanın Nevi ve: Miktarı 

18/3/1983 E. : 1983/6, K. : 1983/67 

15/4/1983 E 1982/30, K 1983/10« 

18/2/1983 E. 1083/İÜ 

TCK. nun 403/1, 522, 55/3, 493/1 - 64, 522. 55/3, 
2248, 493/1 -65. 55/3, 59, 523/2, 2243, 493/1, 61, 
55'3. maddelerle içtimaen 32 ay 20 gün hapsine 
karar verildi. 
TCK. nun 416/3. 418/2, 55/3, 59 maddelerle veri
len 5 ay lf> gün hapis ce/asının 647/4. madde 
ile 3320 lira ağır para ce?asına çevrilmesine 
karar verildi. 
TCK. nun 416/3, 418, 55/3, 59 ve 430/2, 59. mad
delerle içtimaen 8 ay 26 gün hapis ce/.asınvn 
teciline karar verildi. 1W2'24, K 

Yukarıda adları yazılı hükümlülerin tebligatla bulunamadıkları gibi zabıtaca yaptırılan tahkikattada yeni adresleri tesbit 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. 30. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve 31. mailde uyarınca 
ilâni muhtevi gazetelerin neşri tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân masrafının kendilerinden alınması 
ilân olunur. 15406 
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Ankara Yedinci Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1982/597 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığı vekili tarafından davalılar Nevzat Gelmez ve 

arkadaşları aleyhine Millî Eğitim Bakanlığı hesabına doktora öğrenimi yapmak üze
re Amerika'da okumuş ve bununla ilgili 153.793,69 Uranın kanuni faizi ile birlikte 
açılan alacak davasının Mahkememizde yapılan duruşması sırasında; 

Bandırma - İnsaniye Mahallesi İstiklâl Caddesi. No. 67 de ikamet eden davalı 
Nevzat Gelmez'ln adresi bulunamadığından bu adresine ilânen tebligat yapılmış ve 
bu kerre Mahkememizce gıyap kararı çıkarılmasına karar verildiğinden yukarıda 
anılan şahsın duruşması olan a/11/1983 günü saat 9.30 da duruşmaya gelmediği 
ve kendisinide bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde gıyap kararı yerine kâin oV 
mak üzere İlân olunur. 16024 

0 

Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/43 
Davacı : Merih Kekeçoğhı 
Vek i l i : Av. Cemal öabey 
Davalı : Dursun Kekeçoğlu 
Dava : Boşanma 
Davalıya evvelce Adalet Gazete'sinin 16/9/1983 gün (7455) sayılı nkshasında 

dava dilekçesi İlânen tebliğ edilmiş buna rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap 
karamanda ilânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşması 7/11/1983 günü saat : 
9.40'a bırakılmıştır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi 
bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde H.TJ.M.K. nun 405. maddesi gereğince du
ruşmaya gıyabınızda devam olunacağı, gıyap kararı tebliği yerine kâim olmak üzere 
Hân tarihinden itibaren 15 gıin sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilân olunur. 

16025 

İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas No : 1981/111 
Karar No : 1982/21 
9/6/1981 tarihinde toplu kaçakçılık suçundan sanık İstanbul Beyoğlu İlçesi 

Kasımpaşa Yahya Mah. nüfusuna kayıtlı olup, Beyoğlu Esentepe Mah. Silahtarağa 
Çelik Sok. No. 53'te ikamet eder Gülfem Gemisinde Makine Personeli olarak çalışır 
Yakup oğlu, Fatma'dan olma, 1936 As., 1934 Tas. D. lu Demir Mustafa Kara hak
kında mahkememizden verilen 16/3/1982 tarih ve 1981/111 Esas 1982/21 karar sayılı 
ilamı sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. Sanık hakkındaki kara
rın ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının 
neşir tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve İlan ücretinin kendisin
den tahsil olunacağı ilân olunur. 15967 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/378 
Ankara - Kırıkkale Ahıh/Pınarbaşı Mah. veya Köyü hane : 16, c i l t : 23/1 ve 

sahife : 63'de kayıtlı Musa ve Elife'den olma Halil Alkaç'ın, eşi Elife Serpil Alkaç'ın 
ve çocuklarının Alkac soyadlannın ALKOÇ olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilan olunur. 15949 



19 Ekim 1983 — Sayı : 18196 RESMİ GAZETE Sayfa ; 07 
Yerköy Sulh Ceza Hâkimliğinden ; 

E. No: 1981/340 
K N o . 1982/69 
SANIKLAR -. 
1 — Kiraz Bakırcı. Mehmet ve Meryem kızı, 1949 D. iu, Mecitözü İlçesi Mescit 

Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 
2 — Emine Çiçek, Mehmet ve Rukiye kızı, 1947 D. lu, Bulgaristan doğumlu 

olup Çorum i l i Ulu kavak Mahallesinde oturur. 
Birlikte adiyen hırsızlık suçundan yukarıda hüviyetleri yazılı sanıklar hak

kında mahkememizden verilen 18/3/1982 tarihli karan ile T. C. K. nun 64 maddesi 
delaletiyle T. C. K. nun 491/İlk - Son, 522, 525, 40. maddeleri gereğince neticcten se
kizer ay hapis ve sekizer ay emniyet umumiye nezareti altında bulundurulmasına 
karar verildiği, kararın sanıkların gıyabında verildiğinden bu güne kadar yapılan 
tüm aramalara rağmen sanıklar bulunamamış ve haklarındaki karar kendilerine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı 
geçenlere kararın ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra muhataplara tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

15952 

Aydın Sulh Ceza Hâkimliğinden •. 

E. No: 1983/1054 
K. No : 1983/1110 
Muzaffer ve Nurten'den olma 1959 D. lu, Aydın i l i Nazilli ilçesi Yenimahal-

leye kayıtlı aynı mah. 16 Sokak No: 11 oturur. Ahmet Ok hakkında Mahkememi
zin 23/5/1983 gün ve 1983/1054 -1110 esas ve karar sayılı ilamı ile 6085 S. K. nun 
31, 58/C. maddesi uyarınca verilen fi750 lira hafif para cezasına dair gıyabi hü 
küm sanığa tebliğ edilememiş bulunduğundan Tebligat Kanunlan uyannca Resmi 
Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tariihnden 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur. 

15958 

Davacı Haydar Baçıoglu davalısı hazine olan tapulama tesbitine itiraz dava
sının mahkememizce verilen ara karan uyannca, 

Sungurlu ilçesi Akpmar Köyünden Musa oğlu Haydar Bacıoğlu'nun defalarca 
adres araştınlması yapıldığı halde açık adresi tesbit edilmeyip tebligat yapılma
dığından Haydar Bacıoğlu'na 2090 No. lu parsele yapmış olduğu itirazla ilgili 76ö 
sayılı Tapulama Kanunun 60/3. maddesi uyannca tebligat yerine kain olmak üze
re duruşma günü olan 10/3/1984 tarihinde saat 10.00'da Sungurlu Tapulama Mah 
kemesi salonunda bizzat kendisi veya başka bir vekille kendisini temsil ettirmesi 
ilân olunur. 15959 

Ankara 12. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/324 
Davalı : Nuri Cebeloğlu, Kavaklıdere Bestekâr Sokak No : 78/4 Ankara 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılmış bulunan 

alacak davasında tebligata yarar dresiniz belli bulunmdığından adınıza İlânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla davanızın duruşmsı 17/11/1983 Per
şembe saat 9.30'da olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya ken
dinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde adınıza aynı yoldan ilânen gıyap 
karan tebliğ olunacağı 16 Haziran 1982 tarihli dava dilekçesi ile-, duruşma gününü 
bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 15951 
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Samsun 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1982/18 
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Y. Doğru tarafından davalı 

Dursun Karabıçak aleyhine açılan tapu iptali meni müdahale, Kal davasında : 
Davalı Dursun Karabıçak'ın adresi meçhul bulunduğundan dava dilekçesi, da

vetiye ve gıyap kararı llânen tebliğ edilmiştir. Yukarda anlatılan ve gösterilen ge
rekçeye binaen, davanın kabulü ile davalıya ait Asarağaç Köyü 1437 noiu parselde 
Tapu Fen Memuru Sami Unsal tarafından tanzim olunan 10/3/1983 tarihli krokide 
A harfi altında gösterilen 136.50 m^lik sahanın tapusunun iptaline ve yola terkine 
davasının bu sahaya vaki müdahalesinin men'ine, Muhtesat bulunmadığından kal 
hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Harçlar Kanunu gereğince peşin alman 
harem mahsubu ile bakiye 253 U r a ilam harcımn davacıdan alınmasına, Davacı ta
rafından yapılan ilk masraf, bakiye Uam harcı, davacının adresinde bulunmaması 
sebebiyle ılânen vaki davetiye ve gıyap tebliğ masrafları ve keşif masraflarından 
ibaret cem'an 15.487,64 Lira mahkeme masraflarının davalıdan alınarak davacıya 
verilmesine, Takdir olunan (davacı vekili için) 2.510 Lira avukatlık ücretinin dava
lıdan alınarak davacıya verilmesine temyizi kabil olmak üzere karar davacının yü
züne karşı davalının gıyabında alenen tefhim olunan hüküm ilânca tebliğ olunur. 

16188 

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1979/400 
K . No : 1983/80 
Rüşvet almak suçundan sanık ve bu suçundan ötürü mahkememizin 18/5/1983 

tarih ve 1979/400 esas, 1983/89 sayılı kararı ile TOK. nun 209, 209/3, 225, 1918 S. K. 
6829 S. K . D. 36, TCK. 59, 227/Son, 31, 33, 40. maddeleri gereğince neticeten 5 sene 
6 ay 20 gün ağır hapis, 4950 TL. ağır para cezasına hükümlü Çiçekdağ İlçesi ödemişli 
Köyü H : 28 de nüfusa kayıtlı İstanbul Sirkeci Hevapaşa Hamam Sk. Demlrhanaitı 
No : 3 te oturur Hasan ve Havva oğlu 1942 D. lu Hüseyin Kaplan'ın gıyabında verilen 
hüküm sanığa bugüne kadar tebliğ edilemediği ve bütün aramalara rağmen adresinin 
dahi tesıbit edilememiş olduğundan işbu gıyabi hükmün Tebligat Kanununun 28, 29 
ve 30 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine ve ilân tarihinden i t i 
baren 15 gün sonra gıyabi hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi. 

16199 
• 

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1979/217 
K. N o ; 1982/285 
8/6/1979 tarihindeki cezaevinden firar suçundan sanık ve mahkememizin 

19/11/1982 tarihli ve 217/285 sayılı karan ile TCK. nun 299/2. 62, 59. maddeleri gere
ğince beş ay yirmi gün ağır hapis cezasına hükümlü, Giresun 111 Akçalı Köyü nüfu
suna kayıtlı olup İstanbul Gttltepe Yeni Mahallede ikamet eder Kâzım ve Ayşe oğlu 
1956 doğumlu Mustafa fsbiıen'e İşbu karar gıyabında verildiği ve bugüne kadar gıyabi 
hükmün kendilerine tebliğ edilemediği ve adresinin dahi tesbit edilemediğinden İşin 
sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. 
maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanın tebliğine ve ilan tarihinden İtibaren 15 
gün sonra gıyabi hükmün adı gecene tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi. 

16200 
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Tarsus 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/443 
Davacı Talip Ergezer vekili Avukat Edip özgeç tarafından davalılar Kayhan 

Bozoğlu ve arkadaşları aleyhine açtığı tazminat davasının yapılan yargılaması sıra
sında; 

Davalı Kayhan Bozoğlu'nun adresi tespit edilemediğinden Resmî Gazete ile 
davetiye yerine kaim olmak üzere Resmi Gazete ile ilân edilmesine karar verilmiş 
ve ilan edilmiş olup, bu kere gıyap kararının da aynı yolla tebliğine karar veril
miştir. 

Kayhan Bozoğlu'nun duruşmanın bırakıldığı 24/11/1983 tarihinde duruşmaya 
gelmediğinde veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde kararın gıya
bında verileceği, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 15948 

Antalya 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/208 
Davacı Hüseyin Avni Ergündoğan vekili Av. Bahattln Izgi tarafından davalı 

Mehmet ve 5 hissedar aleyhine açılan izaleyi şüyuu davasının yapılmakta olan açık 
açık duruşması sırasında; 

Dava konusu Anlatya Merkez Kışla Mahallesi 2848 ada 5 parselde kayıtlı gayrı-
menkülde hissedar bulunan Fatma oğlu Mehmet, Fatma kızı Kamile, Nuri Uludağ 
(Ali oğlu) Gülşani Doğan, Şükriye Yelten, Ömer kızı ve Cemile'nin adresleri buluna
madığından Resmi Gazete ile ilânen tebliğ icrasına mahkemece karar veıilmiş olup 
karar gereğince adı geçen davalıların duruşmanın bırakıldığı 8/12/1983 Perşembe 
aaat 9.05 de mahkememizde bizzat bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil 
ettirmeleri aksi takdirde usulün 507, 508, 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince duruş
ma/* gıyablarında devam edileceği hususunda dava dilekçesi tebliğ yerini kaim ol
mak üzere ilân olunur. 15867 • 

Akhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/212 
-Davacı Çetin Karaman vekili Av. Vedat Erdem tarafından davalılar Kezban 

Dursun, Veli Dursun ve Cemile Sarı aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup 
davahlardan Cemile Sarıya Akhisar Seyitahmet Mah. «303/3 adresine tebligat yapıl
mış ancak davetiye adı geçenin bildirilen adreste bulunmadığından bilâ tebliğ İade 
edilmiştir, adı geçenin başkaca adresi bilinmediğinden 22/9/1983 günü saat 10.10'da 
mahkememizde hazır bulunması gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam olu
nacağı ilânen tebliğ olunrr. 15865 

Kayseri 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Nimet Tekkaya tarafından davalılar Yusuf Karakaya ve 16 arkadaşı 
aleyhine açılan izale'i şüyuu davasının yapılan duruşması sonunda: 

Kayseri Tontar Mahallesi, Tontar mevkiinde kain, 81 kütük, 593 ada, 111 pafta 
ve 5 parselde kayıtlı taşınmazın satışına karar verilmiş olup, 

Davalılar'dan Tapu Maliki H . Musa Adıbelli'nin tüm aramalara rağmen adresi 
temin edilemediğinden ve dava dilekçesi'de ilânen tebliğ edilmiş olduğundan, Mahke
memizin 1980/448 Esas ve 1982/989 Karar sayılı ilâmını iş bu ilân tarihinden itiba
ren kanuni süresi içerisinde temyiz etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği hususu 
ilânen tebliğ olunur. 15866 
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Diyarbakır (1) No. lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Hakimliğinden : 

E. NQ: 1983/75 
K. N o : 1983/229 
Suç -. Silah kaçakçılığı yapmak, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, yardım ve ya

taklık yapmak, pasaport kanununa muhalefet. 
Suç tar ihi : Aralık 1982 
Suç yer i : Nusaybin ilçesi 
Sanık : Ahmet (Muhammedi Mehmet - Muhammed oğlu, Fasla'dan olma, 

1960 D. lu, Suriye devleti, Haseki vilayeti, Derik ilçesi, Lutuka köyü nüf. kayıtlı 
aynı yer, Kırgeli köyünde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazıü sanık hakkında mahkememizce verilen 19/8/1983 
tarih ve 1983/75 - 229 esas ve karar sayılı beraat - görevsizlik kararının, bilinen ad
reslerinde' bulunamaması nedeniyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, £201 
sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın Resmî Gazete'de 
ilan suretiyle yapılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince, ilan tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 30/9/1883 tarihinde karar 
verildiği ilan olunur. 16234 / l - l • 

Elazığ Sıkıyönetim Komultanlığı Askeri Mahkemesi Hâkimliğinden 

E. No : 1980/454 
K. N o : 1983/142 

K A R A R 
Suç : 171 sayılı Kanuna muhalefet 
S A N I K L A R : 
1 — Vahap İliş, A l i ve Güher'den olma 1953 D. lu Doğanşehir Karşıyaka Mah. 

nüf. kayıtlı halen Karşıyaka Mah. Kör A l i Mezrası 5 No. lu evde oturur. 
2 — Gaffar Elmas, Hasan ve Fatma'dan olma 1960 D. lu Doğanşehir Doğu 

Mah. nüf. kayıtlı aynı yer İmam Hatip Sokak N o : 24 de oturur. 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizce 1/7/1983 

tarihinde müsnet suçtan dolayı verilen altı ay yirmi gün ve 3750 (üçbinyediyüzelli) 
TL. ağır para cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına ait karar, sanıkların bilinen 
tüm adreslerinden aranmasına rağmen bulunamadığı nedeniyle tebliğ edilememiş
tir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de tebli
gatın ilan suretiyle yayınlanarak aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca Resmî Gaze-
te'nin yayın tarihinden on beş gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 27/9/1983 
tarihinde oy birliği ile karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 16165 / 1-1 • 

İskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/770 
K. No : 1983/701 
Karar Tarihi : 28/6/1983 
Gaziantep İÜ, İslahiye İlçesinin Hisar Köyü Cilt/043-04, Sahife/23 ve Kütük 

Sıra No. 192-de nüfusta kayıtlı davacı Fazilet Kurt ile davalı Mehmet Kurt'un 
M . K . nun 134. ve 150. maddesi gereğince ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşan
malarına, keza davalının M . K.nun 142. maddesi gereğince 1 sene müddetle evlen
mekten memnuliyetlne dair 28/6/1983 tarihinde verilen karar Yargıtay yolu açık 
olmak üzere davacı Fazilet Kurt'un yüzüne kargı, davalının yokluğunda karar ve
rildiği ve ilan tarihinden itibaren 1 ay İçerisinde tarafların hükmü temyiz etmedik
leri takdirde ilâmın kesinleştirileceği lan olunur. 15889 
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Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğin
den : 

E. N o : 1983/154 
K. N o : 1983/133 
Suç : Memuriyet görevini ihmal 
Sanık kimliği: Hasan Kozallı - Kenan oğlu Sabiha'dan olma 1960 D. lu Ay

dın Koçarlı îlç. Bıyıklı Mah. nüf. kay. olup Diyarbakır İl J . Bl . K. lığından terhisli er 
Yukarda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 29/3/1983 tarih ve 

1983/154-133 esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile T. C. K. nun 230/1 maddesi 
uyarınca üç ay müddet hapis cezasıyla mahkumiyetine ve bin türk lirası ağır para 
cezasıyla mahkumiyetine, 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca hapis ve para 
cezasının teciline karar verildiğine dair gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün ol
madığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri uyarınca tebligatın 
Resmi Gazete'de ilân suretiyle yapılmasına aym Kanunun 31. maddesi gereğince 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 5/10/1983 ta
rihinde karar verildiği ilân olunur. 16233 /1-1 

Bornova Tapulama Hâkimliğinden : 

E . No : 1978/350 
K . No : 1983/90 
Bornova Kavaklıdere köyünde kain tapulamaca 523 parsel olarak Mustafs 

Kaynar adına tesbit edilen taşınmazın, Hazinenin özel mülkü olduğunu, bu tür yer
lerin zilyetlikle kazanılmasının olanaksız bulunduğunu ve köy tüzel kişiliğinin sa
tışının geçersiz bulunduğundan 'baihis ile hazine adına tapuya tescili talebinde bulu
nulmuş; Tapılan muhakeme sonunda hazinenin İddiası varit görülmediğinden dava
sının reddi ile kavaklıdere köyünde 523 parsel nolu taşınmaz, tapulama dışı bıra
kılmasına karar verilmiştir. 

Davalı Mustafa Kaynar'ın adresi teabit edilemediğinden kararın ilân yoluyla 
tebliğine karar verilmiş bulunduğundan iş bu karara karşı davalı Mustafa Kaynar 
Gazetede ilân tarihinden itibaren 30 gün İçinde İtiraz edebileceği iş bu ilânın tebliği 
yerine ka:m olmak üzere ilân olunur, 15897 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Terilen kumaşı İşletmemlzce verilmek üzere 235 takım kışbk iş elbisesi 
diktlrilecektir. 

2 — Geçici teminat tutan : 7.05O,— Tl. 
3 — İhalenin muhammen bedeli : 235.000,— Tl. dir. 
4 — İhale 27/10/1983 günü saat 15.00 de İşletme Müdürlüğü odasında yapı

lacaktır. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Şartname İşletme Müdürlüğünden 200,— lira karşılığında temin edilebilir. 
7 — Banka teminat mektuplarının (geçici ve kafi) limit işi olması şarttır. 
8 — İsteklilerin Ticaret Odası belgesi ve imza sirkülerini teklif mektupları 

İle birlikte ihale günü saat 14.30 a kadar İşletme Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 
9 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlân olunur. 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz İhtiyacı için 87.000 Adet Wolmanist TS Bandajı kapalı 
vazıh teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 360,— 
TL. mukabilinde temin edilebilir. 

S — İhaleye iştirak edecek firmaların 24/10/1983 günü saat 17.30'a kadar 
idari şartnamenin 6. maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler 
Dairesi Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye İştirak ede
bilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 2/11/1983 günü saat 17.30'a kadar Malzeme 
Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 3/11/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdir. 19749 / 2-2 

Teşekkülümüz ihtiyacı İçin Torba, Paket ve Llyas iplerini kesmede kullanıl
mak üzere 5.000 Adet Torma Açma Bıçağı satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlı
ğından, İstanbul ve Bursa'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 400,— 
TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 

Teklifler engeç 3/11/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Mal
zeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 15750 / 2-2 • 
Aydın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muham. % 7,6 
Deponun Yol Emvalin cins Parti bedeli Tem. 

adı durumu ve nev'i adet Adet M» Dm2 TL. TL. 

Muhtelif Asfatt-
Stablize 3.S.Çz.K.B. Tom. 6 1268 226.367 6.600 112.400 

> » 3.S.Çz.N.B. Tom. 4 582 124.521 9.000 84.170 
» » 3.S.Çk-K.B. Tom. 7 1082 223.059 8.200 137.500 

» 3.S.Çk.N.B. Tom. 13 2235 502.023 11.200 422.100 
» 3.S.Çz.K.B. Tom. 13 3057 462.401 6.400 222.450 

» 2.S.ÇZ.M Direk 7 5881 310.974 5.600 130.800 
2S.Çk.M. Direk 2 1369 56.269 6.100 25.800 

» » 3.S.Çz'B. Tom. 2 219 42.178 8.800 27.900 
» » Sanayi Odunu 37 19944 1309.160 5.100 502.300 

Orman İçi Stablize Lif-Yonga Od. 5 677 St. 2.300 117.000 

96 35637 3256.952 1.782.420 
işletmemizin muhtelif depolarında mevcut olup, 31/10/1983 günü saat 14.00 de 

işletme binasındaki aatış salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda açık art
tırma ile vadeli olarak satılacaktır. 

Satış mal bedelinin % 50 si vergileriyle birlikte peşin, bakiyesi 6 ay vadeli 
limit dahili müddetsiz banka mektubu karşılığı satılacaktır. Taliplilerin belirtilen 
gün ve saatte model 34 ve Ek No. 1 model satış şartnamesinde yazılı belgeler ile 
birlikte teminat yatırarak komisyona müracaatları Ufln olunur. 

16169/2-2 
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s.s.K. oeneı Muaurıugunden : 

Kurumumuzca 83.824 kg. muhtelif saç, demir ve boru malzemesi teklif alma 
usulüne göre satılacaktır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara - Mttiıatpaşa Cad. No : 7 deki S.S.K. Genel 
Müdürlüğü 2 Nolu. Satmalımı Komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin İhale dosyasında mevcut şartnameler doğrultusunda hazırlayacak
ları teklif mektuplarım 1/11/1Ö83 tarihi mesai bitimine kadar S.S.K. Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Evrak Servisine vermeleri veya bu saatte Komis
yon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü olarak postalamaları lazım
dır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
16157/2-2 

İzmir Dokuz Eylül üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemize bağlı Tıp Fakültesi Morfoloji Anabllim Daimin 6 adet Küv, 4 
adet Küvet ve 7 adet Kadavra Masalarının imalât ve montaj işi 1983 yılı Bayın
dırlık Bakanlığı Birim Flatlanyla ve Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğinin (8.) maddesi uyarınca kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye çıkarıla
caktır. 

1 — İşin toplam keşif bedeli 1.765.408,— TL. sı olup geçici teminat miktarı 
52.962,— TL. sidir. Geçici teminat, banka teminat mektubu ise limit içi ve süresiz 
olacaktır. 

2 — Bu İş ile ilgili proje, sözleşme, eksiltme şartnamesi, teknik ve idari 
şartnameler Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görülebilir. 

3 — İstenilen evrak ile 2 Kasım 1983 Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar 
müracaat edenlerden eksiltmeye girmeleri uygun görülenlere iştirak belgeleri 3 Ka
sım 1983 Perşembe günü saat 17.00 de Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş
kanlığınca verilecektir. 

4 — Usulüne uygun şekilde hazırlanacak kapalı zarflar eksiltme günü olan 
4 Kasım 1983 Cuma günü saat 14.00 de İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

5 — Posta dahil vukuu bulacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 — Üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır. 16223 / 2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

D U Y U R U 
I — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 

belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 
n — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipa

riş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın 
açık adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdür
lüğünde A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret kargılığında alabilirler. 

m — Tekliflerin engeç 1/12/1983 günü saat 17.30*da Genel Müdürlükte bu
lundurulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olma
yan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderile-
mez. 

IV — İhale 2/12/1983 günü saat 10.00'da yapılacaktır. 
V — Genel Müdürlüğümüz, yurt dışından yaptığı satın almalarda 2490 sayılı 

Kanun hükümlerine tabi değildir. 
Do*ya No : 83-618-1., Cinai : 5000 adet 400 W yüksek basınçlı Sodyum bu

harlı ampuller., Şartname Bedeli TU : 500,— TL. 16087 / V I 



Sayfa : 64 RESMİ GAZETE 19 Ekim 1983 — Sayı : 18196 

Ankara Lv. Amirliği 2 No. lu Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) ka
lem L/v. Ik. Mad. kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyo
numuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İstanbul 
Levazım Amirliğinde ve İzmir Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni 
şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar ka
bul edilmez. 

Not : Tamamı bir istekliye ihale edileceği gibi 150.000 metre olarak 2 ayrı 
istekliye ihale edilebilir. Bu takdirde teminat yarım hesap edilir. 

Cinsi : K - 43 Kumaş Haki MÜflonluk Akri l ik Bukle, Miktarı : 300.000 Mt. M . 
Bedeli : 225.000.000,— TL. G. Teminatı : 6.750.-00,— ihale Günü : 3 Kasım 1983, Saat 
11.00. 16102 /1-1 

Boğaziçi Üniversitesinden : 

İŞİN NTTEL1Û1 : 1 adet Hidrolik Güç ünitesi, Motor-pompa grubu deposu, 
emniyet ve yön valileri, göstergeleri ve tahrik silindirleri ile birlikte, 

TAHMİNİ BEDELİ : 750.000,— TL. (YediyüzelUtoinlira) 
GEÇİCİ TEMİNATI : 22.500,— TL. (Yirmiikibintoeşyüzlira) 
İHALE TARİHİ : 28 Ekim 1983 Cuma. 
1 — Yukarıda bedeli ve niteliği yazılı cihaz, kapalı zarf usulü ile satınalına-

caktır. 
2 — İhale Boğaziçi Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanı Odasında 

saat 15.00'te yapılacaktır. 
3 — Bu İşe alt Teknik ve İdari Şartname Boğaziçi üniversitesi Satınalma 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4 — İsteklilerin İlan tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesi, 

Şlrketse Vekaletname, geçici teminat alındı makbuzu veya Llmitiçi Banka Teminat 
Mektubu, imzalanmış ve adresi yazılmış Şartnamelerin bulunduğu zarf İle teklif 
zarfım 28 Ekim 1983 Cuma günü saat 14.00'e kadar Satınalma Müdürlüğüne verme
leri gerekmektedir. 

5 — Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

18158/2-2 

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul SaLnalma Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Malûl Sigortalıları ve Sağlık Tesislerinin ihtiyacı olarak 50 
adet Motorsuz Çekçekli Malûl Arabası teklif alma usulü ile satınahnacaktır. 

2 — İdari Şartnamesi esasları dahilinde hazırlanacak teklif zarfları 8/11/1983 
Sah günü mesai saati sonuna kadar Beyoğlu Bahkpazan Kalyoncu Kulluk Caddesi 
Mallı Han'daki Müdürlüğümüze verilmiş veya aynı gün Müdürlüğümüzde olacak 
şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. 

3 — İhale İle İlgili İdari Şartname Beyoğlu Bahkpazan Kalyoncu Kulluk 
Caddesi Mallı Han K a t : 4'te Müdürlüğümüz 2 Nolu Satınalma Komisyonunda, Malûl 
Arabası numunesi İse Topkapı Maltepesl Gümüşsüyü Caddesi No. 7-9 dakl Leva
zım Depomuzda mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser

besttir. 15856/2-2 
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Hacettepe üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Grup 
Dosya 

No Bölümü C i n s i Miktarı 

1. 11244 Hastane, Köy Sağlığı Hasta İlâç ve sıhhi malzeme 78 Kal, 
nesi ve Ruh Sağlığı Hastan. 

2. 11245 Hastane Kan verme seti, kan alma 
gişesi ve plâzma gişesi 3 Kai. 

3. 11246 Çocuk Sağlığı Enstitüsü Kafa seti 3 Kai. 
4. 11247 D4g Hekimliği Fakültesi Diş Malzemesi 194 Hal. 
5. 11248 Fizik Tedavi ve Rehabilitas Yardımcı cihaz imalinde 

yon Yüksek Okulu kullanılan malzeme 27 Kal. 
6. 11249 Hastane ve Köy Sağlığı Hastn. Matbua 31 Kal. 

1 — Yukarıda yazılı 6 grup malzeme 2547 sayılı YOK Kanununun 56. maddesi
nin e ve 2653 sayılı Kanunla değişik f fıkraları ile 65. maddesi gereğince satın alına
caktır. 

2 — Satınalmalara ait listeler İle teknik şartnameler Hacettepe Üniversitesi 
Merkez Kampüsünde (Ayniyat Levazım Müdürlüğünden) temin edilir. 

3 — Taliplerin teknik şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mek
tuplarını iç zarfla, 

4 — a) Teklif tutarı üzerinden % 3 Rektörlük adına düzenlenecek (Limitli 
Banka) muvakkat teminat mektubu veya Üniversitemiz Muhasebesine yatırılacak 
nakit muvakkat teminat makbuzu ile 

b) 1983 yılına ait Ticaret Odası kayıt belgesini 2 nci zarfın içerisinde, 
24/10/1983 Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar adı geçen Müdürlüğe vermeleri veya 
bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri, 

5 — Her grup için ayrı teklif verilecektir. İhale teklif usulü ile yapılacaktır. 
6 — Tekliflerin üzerine dosya numarasının yazılması gerekir. 
7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
8 — Verilen teklifler hiç bir şekilde geri alınamaz. 
9 — Postada gecikme kabul edilmez. 15845 / 2-2 

Boğaziçi üniversitesinden : 

İşin Niteliği : Biyokimya, EnzlmoloJİ, Moleküler Genetik ve Mikrobiyoloji 
deneylerinde kullanılan çeşitli kimyevi madde satm alınacaktır., Tahmini Bedeli : 
311.525 TL., Geçici Teminat : 9.346 TL., İhale Tarihi : 25 Ekim 1983. 

1 — Yukarıda tahmini bedeli ve nijteliği yazılı kimyevi maddeler kapalı sarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale Boğaziçi üniversitesi Muhasebe Müdürü odasında 25 Ekim' 1983 
Salı günü saat 14.00'te yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret, Odası Belgesi, Geçici 
Teminat Alındı Makbuzu, Teknik ve İdari Şartnamede İstenen diğer belgeler ve şart-
namelerde yer alan hükümlerin kabul edildiğini belirten yazılarıyla ihalede hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 

4 — Bu İşe ait Teknik ve İdari Şartname Boğaziçi üniversitesi Fen - Edebiyat 
Fakültesi İdari Sekreterliğinden 500,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

16085/2-2 
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Gazipaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposu Cins ve nev'i 
Parti 
Adedi Adet M ' . D". 

Mu. Bed. 
Lira 

% 7.5 
Teminatı 

Lira 

D. Çeşme 3. S.N.B. Çk. Tom. 20 1058 642.138 12.200 593.000 
D. Çeşme 3. S.K.B. Çk. Tom. 2 140 80.588 8.800 54.000 
B. Bucak 2. S.N.B. Çz. Tom. 1 63 28.994 13.500 30.000 
D. Çeşme-B. Bucak 3. S.N.B. Çz. Tom. 22 3516 800.563 9.700 590.000 
B. Bucak-D. Çeşme 3. S.K.B. Çz. Tom. 5 823 151.859 7.200 83.000 
B. Bucak Çam M. Direk 10 3146 276.546 6.800 146.000 
B. Bucak-D. Çeşme Çam S. Odunu 10 2027 204.359 5.500 84.000 
Güneydere Y. K. Lif Yonga Odu. 5 310 Ster 2.300 54.000 

75 10773 2185.047 310 Ster 1.634.000 

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 26/10/1983 Çarşamba günü saat 
14.00 de açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

Buna alt mal bedelinin % 50 sl ile vergileri ve peşin bakiyesi banka mektubu 
karşılığında satılacaktır. Bununla ilgili ilân Orman Genel Müdürlüğümüz Antalya 
Orman Bölge Başmüdürlüğümüz İle buna bağlı İşletmelerde ve İşletmemizde görüle
bilir. Alıcıların % 7,5 teminatları İle şartnamede belirtilen belgelerle birlikte belirti
len gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden öncesine kadar 
geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırmaları ilân olunur. 

16264 / 2-1 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ. V 
Bölge Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda ayrıntıları verilen silindir ütü makinası satın alınacaktır. 
Sıra No : 1, Cinsi ve Evsafı : Silindir ütü makinası (Buharla çalışan), Adet : 1, 

Muhammen bedeli : 500.000 TL., Muvakkat teminat: 23.750 TL., İhalenin tarih saati : 
1/11/1983, 15.00. 

2 — İhale DSİ V Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Fen Heyeti Müdürlüğü (Etlik -
Ankara'da) toplanacak Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — İdari ve teknik şartnameler aynı adresten ücretsiz olarak temin edilebilir. 
4 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı tarihten en az bir saat 

evvel Satınalma Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 
5 — Telgrafla yapılacak müracatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınma

yacaktır. 
6 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 16099 /1-1 

Bartın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Sıra No : 1, Demirbaşın Cinsi : Willys - Jeep, Modell : 1954, Plâka No : 67 A C 375, 
Şase No : 80039, Motor No : 13558 - S7349, Miktarı : 1, Muhammen Bedeli : 250.000 
TL-, Tutarı : 250.000 T L . Teminat % 15 : 37.500 TL. 

İşletmemiz Demirbaşına kayıtlı ve ambarda mevcut demirbaş açık arttırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

Satış 2/11/1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat: 14.00 de İşletmemiz 
Satış Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
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Bu vasıta hurda vaziyette satışa çıkarılmış olup, satıştan sonra herhangi bir 
nedenle trafiğe çıkarılması veya plâka alınamaması halinde İdare sorumluluk kabul 
etmez. 

Satışa alt ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge 
Başmüdürlüğü, Karabük, Ulus, Devrek ve Ereğli İşletmeleri, İşletmemiz ve bağlı böl
gelerde görülmüştür. 

Alıcıların belirli günde saat 12.00 ye kadar kat'i teminatlarını yatırmaları şart
tır. 

İsteklilerin Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 16245 /1-1 
• 

Maklna ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz, Kırıkkale Çelik Çekme Boru Fabrikasında mevcut 31 grup geniş 
toleranslı (G. T.) muhtelif ebad ve evsafta 25,4 mm. ila 223 mm. dış çaplarda çelik çek
me boru, kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. 

İhale, 27 Ekim 1983 Perşembe günü yapılacaktır. Teklifler ihale günü en geç 
saat 15.00'e kadar Genel Müdürlük Malzeme Satıç ŞuSbesi Müdürlüğüne verilmiş ola
caktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış, Çelik Çekme Boru Fab
rikası ve İstanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
16095 /1-1 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

8 ADET A. E. T. TİPİNDE YÜZER A Y N A EŞANJÖR SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — iskenderun'da Müessesemiz Tedarik ikmal Müdürlüğü, 
2 — istanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat -.4-5 deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da Küçükesat Büklüm Sok. No : 22'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 83 - 948 No. lu dos

yayla ilgilidir meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte 
en geç 8/11/1983 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Mü
dürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 16258 / 1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden: 

1 —• Kurumumuz Depo Stoku İhtiyacı 5.000.000 takım dosya teli teklif alma 
usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İhaleye İştirak etmek isteyen firmalar, dosya teline alt numune ile Şart
nameyi Müdürlüğümüz II No. lu Komisyonunda görebilirler. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların şartnamesi esasları dahilinde ha
zırlayacakları kapah teklif mektuplarım, en geç, 8/11/1983 Sah günü mesai saati 
sonuna kadar Beyoğlu, Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki Müdürlüğümüze ver
meleri veya aynı gün ve saatte Müdürlüğümüzde bulundurulmak üzere posta ile gön
dermeleri gerekir. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Kurumumuz Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından İhaleyi 

yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 15867 / 2-1 



Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğü YSE 13. (Erzurum) Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığından: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı iş, 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince, tatbik edilecek esasların 8. maddesi uyarınca 
kapalı zarf usulü ile gelecek yıllara sari olarak eksiltmeye konulmuştur. 

Keş. Bedeli Geç. Tem. Banka Ref. Son Müracaat i h a l e Karne 
S. No. işin Cinsi ve Yeri TL TL. TL. Tarihi Saati Tarihi Saati grubu 

1 — Erzincan - Kemaliye - Dutluca Nahi
yesi içmesuyu inşaatı. 30.000.000,— 913.750,— 31.000.000,— 7/11/1983 17.30 9/11/1983 10.00 (B) 

2 — Kars - Posof - Gürarmut - Kopuzlu -
Kapanlı Mah. grup içmesuyu înş. 7.500.000,— 238.750,— 600.000,— 7/11/1983 17.30 9/11/1983 15.00 (C) 

3 — İhale YSE 13. Bölge Müdürlüğü Içmesuian Yapım Şefliği odasında yapılacaktır. 
4 — Bu işlerde 8/2574 sayılı Kararname esasları uygulanacaktır. 
5 — Bu işlere ait eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE Genel Müdürlüğü Içmesuian Dairesi Başkanlığında ve YSE 

13. Bölge Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
6 — ihaleye iştirak belgesi almak isteyen müteahhitler dilekçelerine; 
a) Keşif bedeli kadar (B) ve (C) grubu müteahhitlik karnesi, 
b) Makina teçhizat beyannamesi (ihale dosyasındaki şartlara göre), 
c) Teknik personel beyannamesi (ihale dosyasındaki şartlara göre), 
d) Eksiltmenin ilan tarihinden itibaren alınmış banka referans mektubu ile mali durum beyannamesi, 
e) Vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletname aslını eklemeleri ve yukarıda istenen belgelerin bizzat müteahhit tarafın

dan imzalanması şarttır. 
f) 1983 yılma ait tasdikli Ticaret Odası belgesi aslı, ihaleye girecek şirket ise şirketin bulunduğu şehirdeki Ticaret Odasın

dan, halen faaliyette bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra alınmış tasdikli belgeyle şirketin sirküleri ve şirketin vekili oldukla
rına dair noterden tasdikli belgeyi eklemeleri şarttır. 

7 — Eksiltmeye girebilmek için iştirak belgesi olan müteahhitler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ihale 
Komisyonuna makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

8 — Yapılacak ihaleye girecek müteahhitlerin gerekli güvenlik soruşturması yapılacaktır. Soruşturma neticesi menfi ol
duğu takdirde ihale iptal edileceği gibi doğacak zarar ziyan ilgili müteahhite ait olacaktır. 

9 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 16262 / 2-1 
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Gerede Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden •. 

Deposu Yol durumu 

Muhtelif Asfalt 

% 7,5 
îstif Parti M i k t a r ı Muh. Bed. Geç. Tem. 

Cins ve nev'i, boy ve sınıfı adedi adedi Adet M 3 . Dm'. TL. TL. 

2. S. N . B. Gök. Tom. 11 10 866 310.211 17.100 397.500 
2. S. N . B. Çam Tom. 2 2 160 54.137 17.500 71.000 
3. S. N . B. Çam Tom. 54 52 9901 2385.196 12.500 2.235.000 
3. S. N . B. Gök. Tom 52 . 40 9340 2257.756 12.100 2.047.500 
3. S. Ks. B. Çam Tom. 6 3 661 97.688 9.500 70.000 
3. S. Ks. B. Gök. Tom 1 1 154 13.572 9.500 9.500 
Gök. Md. Dir. K. K_ 12 8 2965 331.018 8:000 198.500 
Çam Yuv. Sanayi 4 3 1143 66.776 6.100 30.000 
Gök. Yuv. Sanayi 6 3 1823 82.073 6.100 37.000 

148 131 27013 5598.427 5.096.000 

1 — İşletmemiz muhtelif depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 131 parti çeşitli cins orman ürünleri % 50'si pe
şin bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında ve model şartnameler gereğince açık artırmalı olarak sa
tışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 4 Kasım 1983 günü saat 14.00'de Gerede Belediyesi satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

3 — Bu satışa ait satış öncesi bilgi cetveli ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Bolu 
Düzce. Çerkeş, Eskipazar. Kıbrısçık ve Kızılcahamam İşletmeleri ile İşletmemiz ilgil i Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları, geçici teminatlarını banka mektubu olarak vermek is
teyenlerin parti nosu, İşletme adı ve sataş tarihini yazdırmaları ve teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları 
şarttır. 16250/1-1 
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Göle Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D e p o s u n u n Parti M i k t a r ı Mu. Sat. Bed. % 7,5 Tem. 
A d ı Yol Durumu Cins, nev'i, boy ve sınıfı adedi Adet M'. Dm'. TL. TL 

Devlet yolu 
Merkez Asfalt - Stab. 3. S. N. B. Ç. Tomruk 73 8295 3402.219 15.000 3.880.500 

» 3. S. N. B. Ç. Tomruk 3 240 97.056 13.200 96.000 
D. Kilise » » 3. S. N. B. Ç. Tomruk 3 146 85.439 7.000 45.000 
Merkez Müsadereli 1 35 23.008 14.000 48.500 
D. Kilise Müsadereli 1 42 33.486 12.000 60.000 

T O P L A M : 81 8758 3461.208 4.130.000 
1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 81 parti orman emvallerinin % 50'si peşin, % 50'si 6 ay 

vadeli süresiz ve % 16 faizi peşin banka teminat mektubu karşıbğmda olmak üzere model şartnameler uyarınca açık attırmah sa
tışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırmalı satış 26 Ekim 1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 08.30'da Göle Belediyesi'nin hazırlayacağı top
lantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname vc satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Erzurum Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Erzurum, Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Erzincan, Ardahan Orman işletme Müdürlükleri ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların 25 Ekim 1983 Salı günü saat 08.00'den saat 16.00'ya kadar teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları 
şarttır. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adım ve satış 
tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaalrı şarttır. 16254 /1-1 

Sayfa ; 70 
RESM

İ G
A

ZETE
 

19 Ekim
 1988 —

 Sayı : 18196 



Andırın Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Adı 
Deposunun 

Yol Durumu 
Cins ve Nev'i 
Boy ve Sınıfı 

Parti 
Adedi Adet 

MİKTARI 
M 3 . Dm 3. 

Muh. Sat. Bed. 
Lira Kr . 

% 7,5 Geç. Tem. 
Lira Kr . 

Kurucaova 
Kurucaova 
K. Ova - Tokmaklı 

Stabilize 2. S. N . B. Çk. Tomruk 
3. S. N . B. Çk. Tomruk 
3. S. N . B. Çz. Tomruk 

3 
57 
9 

94 
6197 
1063 

46.128 
1736.236 
240.298 

19.500,— 
12.000,— 
10000 — 

67.500 — 
1.563.800,— 

180.400.— 
Kurucaova 
Kurucaova 

» 3. S. N . B. Kavak Tomruk 
3. S. K. B. Çk. Tomruk 

1 
4 

57 
460 

11.928 
92.214 

9.000,— 
9.000 — 

8.000,— 
62.300,— 

Tokmakh 
Tokmaklı 

» 

» 

3. S. K. B. Çz. Tomruk 
Çz. Maden Direk 

5 
8 

841 
5310 

121.719 
186.812 

8.500 — 
7.500,— 

77.700 — 
105.500,— 

Kurucaova 
K. Ova - Tokmaklı 
Tokmakh 

» 
Kavak Maden Direk 
Meşe Sanayi Odunu. 
Çınar Sanayi Odunu 

1 
2 
1 

52 
685 
71 

4.205 
29.319 

1.639 

8.000 — 
8.000 — 
8.000,— 

2.500,— 
17.700,— 
1.000,— 

91 14810 2470.498 2.086.400,— 
1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 91 parti çeşitli cins orman ürünleri % 50'si ile % 16 

faizi ve vergileri peşin, % 50'si 6 ay vadeli ve süresiz banka te minat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uya
rınca açık ar t t ı rmah satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 3/11/1983 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, K. Maraş Orman Bölge Başmüdür
lüğü, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Osmaniye, Dörtyol, Antakya, Kilis, Adıyaman, Göksün, Elazığ, Kozan, Saimbeyle Orman 
işletme Müdürlükleri ile Gaziantep, Kadirli, Kayseri, Malatya iskenderun Orman Bölge Şeflikleriyle işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları, İhale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektu bu verecek olanların teminat mektubunda işletme adı ve satış 
tarihini bildirmelerini, şahısların oturdukları yer adresini göste r ir tasdikli belgeyi, şirketler ve diğer kişiler ticaret ve sanayi oda
sından halen çalışır durumda bulunduklarına dair belgeyi son senenin vizesi yapılmış olarak ibraz ile sanayi odunlarına iştirak 
edeceklerin kapasite belgelerini göstererek teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır, ilân olunur. 

16270 / 2-1 
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Adana İli Karaisab îlçesi Pos Devlet Ortnan İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti Muh. Bedeli % 7,5 G. Tem. 
Bölgesi Deposu Cins ve nev'i adedi Adet M \ Dm 3. TL. TL. 

Karsantı Sucak 1. S. NB. Çk. T. 3 140 93.204 26.000 182.000 
* » 1. S. KB. Çk. T. 1 19 15.280 24.000 28.000 
» •> 2. S. NB. Çk. T. 1 68 38.149 22.000 63.000 

- 3. S. NB. Çk. T. 14 1289 507.825 15.000 572.000 
» 3. S. KB. Çk. T. 3 290 100.292 13.000 85.000 

» » 3. S. NB. Çz. T. 60 19489 3533.953 10.200 2.707.000 
» 2. S. Çz. Mad. D. 1 950 45.803 7.500 26.000 

Lif-Yonga Od. 1 — 108.000 St. 3.500 28.000 
Eğ. - Depo Akören 1. S. KB. Çk. T. 1 55 26.790 24.000 48.000 

» 2. S. KB. Çk. T. 2 106 47.743 20.000 72.000 
» 3. S. NB. Çk. T. 19 2626 963.330 15.000 1.075.000 

• 3. S. KB. Çk. T. 12 1903 507.057 13.000 479.000 
» 2. S. NB. Çz. T. 1 78 23.829 13.500 24.000 

» » 3. S. NB. Çz. T. 14 3939 807.811 10.200 596.000 
» 3. S. în. K. NB. Çz. T. 2 930 84.953 10.200 65.000 

• - 3. S. KB. Çz. T. 16 4252 600.336 8.000 360.000 
» 3. S. NB. Gök. T. 1 129 29.278 6.744 15.000 

» » 2. S. Çz. M ad. D. 7 2693 184.248 7.500 104.000 
» » Çam San. Odunu 1 61 6.813 6.500 3.000 
» » Çam Kabuklu Sırık 19 — 1113.223 St. 5.000 418.000 

Çöreği 3. S. NB. Çz. T. 1 76 12.040 5.490 5.000 
» • Lif - Yonga Odunu 1 — 90.000 St. 3.500 24.000 

S. Oluk S. Oluk Lif - Yonga Odunu 4 — 347.000 St. 3.500 90.000 
* Kabasakal Lif - Yonga Odunu 1 — 97.000 S t 3.500 25.000 

Hızar Ortaca Lif - Yonga Odunu 3 — 328.000 St. 3.500 86.000 

Y A P A C A K TOPLAMI : 39093 7629.184 7.180.000 
STERLİLER TOPLAMI 2083.223 

1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 189 parti çeşitli cins orman emvali % 50'si ile % 16 faizi 
peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı 
satışa çıkarılmıştır. 
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2 — Açık artırma 24/10/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.00'de Karsantı Belediye toplantı salonunda toplana
cak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Adana, Ankara, Mersin, Antakya, Kozan, Osmaniye, Saimbeyli, Kahramanmaraş, Konya Orman işletme Müdürlüklerinde, Gazi
antep, iskenderun, Malatya, Kayseri Orman Bölge Şeflikleri, Ceyhan Orman Kâtipliği, Karsantı ve Akören Belediye Başkanlıkları 
ile işletmemiz Muhasebe Servisinde mesai saatlerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını işletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve sâ  
tış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır, isteyenler Karsantı Zi
raat Bankası şubesine teminatlarını yatırıp makbuzu satış öncesi ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5 — Vadeli satışlarda mektubun hangi partiye ait olduğunu ve o partinin mal bedeli diye yağdıracaklardır. 
6 — Yol durumu: Sucak ve Akören depolarımızın yolları stabilize olup, S. Oluk ve Ortaca depolarının yolları orman yo

ludur. 16249/1-1 

Gördes Devlet Orman işletme Müdürlüğünden •. 

Deposu Yol Durumu Cins ve Nev'i 

Kavakalan Staplize 

Orman içi Or. Yolu 

3. S. N. B. ÇMK. Tom. 
3. S. K. B. ÇMK. Tom. 
ÇMK. Sanayi Odun 
2. S. ÇMK. Mad. Di. 
Lif Yonga Odun 

YAPACAK YEKÜNÜ 
STERLİ YEKÜNÜ 

P. Ad. 

13 
12 
20 
6 

27 

51 
27 

M İ K T A R I 
Adet M». Dm'. 

2056 
3298 

10542 
7607 
Ster 

23503 

496.429 
611.202 
827.503 
439.400 

2323.000 

2374.534 
2323.000 

M. Bedel 
Lira Kr. 

8.200,— 
6.700,— 
5.900.— 
6.000,— 
2.300 — 

G. Teminat 
Lira Kr. 

310.000 — 
314.000,— 
375.000 — 
198.500,— 
423.500,— 

1.197.500,— 
423.500,— 

Satış Tarihi 

31/10/1983 

TEMİNAT YEKUNU 1.621.000,— 
Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 31/10/1983 günü saat 14.00'de Akhisar Orman Bölge Şefliği binasında toplana

cak Komisyon huzurunda % so'si peşin. % 50'si de müddetsiz banka teminat mektubu veya tahvil karşılığında (Lif Yonga 
Odunları talep halinde 9 ay vadeli olarak) açık artırma suretiyle vadeli olarak satılacaktır. 

Satışa iştirak etmek istiyenlerin EK: No. 1 Model şartnamede istenilen belgeler ile beraber Komisyona müracaatları ilân 
olunur. 

16263 / 2-1 
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Bandırma Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposunun Parti M İ K T A R I Muh. Bedeli % 7,5 Teminatı 
Adı Yol Durumu Cins, Nevi, Boy ve Sınıfı Adet Adet M 3 . Lira Kr . Lira Kr . 

Orman Dışı Asfalt Stab. II. S. N . B Kayın Tomruk Kalın 3 143 98.757 18.000,— 133.330,— 
III. S. N . B. Kayın Tomruk Kalın 20 2617 885.738 12.300,— 817.160,— 

» » » » III. S. N . B. Kay. Tomruk ince Küt. 1 118 18.409 10.000,— 13.810,— 
» » » • III. S. K. B. Kaym Tomruk Kal. 17 2608 679.251 10.000,— 509.521,— 
* » » » III. S. N . B. Gürgen Tomruk Kaim 1 26 7.405 12.300,— 6.831 — 

III. S. K. B. Gürgen Tomruk Kaim 1 35 5.702 10.000,— 4.280,— 
» » » » III. S. K. B. Meşe Tomruk Kaim 1 35 6.010 7.750,— 3.500,— 

III. S. N . B. Meşe Tomruk Kalın 1 13 4.159 11.300,— 3.525,— 
» » » » II. S. Kaym Maden Direk 1 304 21.480 7.100 — 11.440,— 

Kayın Yuvarlak Sanayi Odunu 1 605 39.906 5.350 — 16.020,— 
» » » » thce Çaplı Kayın Sanayi Odunu 12 — 754 Ster 4.000,— 226.200,— 

Yarma Kayın Sanayi Odunu 10 — 1147 Ster 4.000 — 344.100,— 
» Kayın Lif Yonga Odunu 1 — 47 Ster 3.500,— 12.340,— 

Orman İçi Stabilize Kayın Yuvarlak Sanayi Odunu 1 159 7.804 4.350,— 2.550,— 
İnce Çap Kayın Sanayi Odunu 3 — 126 Ster 3.500,— 33.075 — 

» » » Kaym Yarma Sanayi Odunu 4 — 245 Ster 3.500,— 64.320,— 
Kayın Lif Yonga Odunu 1 — 9 Ster 2.600 — 1.960,— 

Yakacak Toplamı 6663 Adet 1774.621 2.203.962,— 
Lif Yonga Odunu 66 Ster 

Inc 
Yarma Kaym Sanayi Odunu 
e Çaplı Kaym Sanayi Odunu 

1392 Ster 
880 Ster 

1 — Bandırma Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünün Or man Dışı depolarında ve Orman İçi Depolarından 88 parti çeşitli 
cins orman ürünlerinin kaym, gürgen cinsleri % 25'i ile % 16 faizi vergiler peşin % 75'i 9 ay vadeli süresiz banka mektubu karşı
lığı meşe cinsleri % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka mektubu karşılığı olmak üzere model şartnameler uyarınca satışa çıkarıl
mıştır. 

2 — Açık ar t t ı rma 27/10/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14'de Gönen Belediye Satış Salonunda toplanacak Ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 
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3 — Gönen Aladağ Bölgesinin Alacaoluk son deposunun yolunun 17 Km. si stabilize diğer bölümü asfalttır. Kocamezarlık 
son deposunun 2 Km. si stabilize diğer bölümü asfalt olup Kocamezarlık Susurluktadır. 

4 — Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
istanbul, Zonguldak, Adapazarı, Bolu Başmüdürlükleri ile Balıkesir ve Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüklerinde, işletmemizde 
görülebilir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte Gönen Belediye Satış Salonunda bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar geçici teminatlarını yatırmaları banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini 
bildirmeleri, satışa katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları ilan olunur. 

16166 / 2-1 

Simav Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Cins ve Nevi Parti M t K T A R I Muhammen Satış Bedeli % 7,5 Geç. Tem. 
Deposunun Adı Boy ve Sınıfı Adedi Adet M3. Dm'. Lira Kr. Lira Kr. 

Kiçir 1. S. N. B. Ç. T. 7 402 242.234 22.000,— 401.0OO.— 
Kiçir Naşa 2. S. N. B. Ç. T. 11 1066 523,049 20.000, 16.400,— 675,500 .— 
Kiçir Naşa 3. S. N. B. Ç. T. 45 9563 2882,825 12.000, 9.900, 11.300.— 2.481.500,— 
Kiçir Naşa 3. S. K. B. Ç. T. 8 2210 444,687 9.000, 7.064, 8.150,— 279.000,— 
Kiç. H. Bey. Naşa Lif-Yonga Od. ibre. 20 — 1631 Ster 3.000, 2.300,— 347.000 — 
Naşa Lif-Yon. Od. Yapraklı 1 — 32 Ster 3.500,— 8.500,— 

Genel Toplam: 92 Par. 13241 Ad. 4902,795 MJ 1663 Ster 4.192.500,— 
1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 92 parti çeşitli orman ürünlerinin % 50'si ile % 16 

faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artır
malı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 26 Ekim 1983 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 14.00 de işletmemizin'satış salonunda toplanacak 
Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa alt ilan liste ve şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Orman Bölge 
Başmüdürlüğü.ile çevre işletmelerle, İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden (1 saat öncesine kadar) geçici temi 
natlarım işletmemiz veznesine yatrmalan ve banka teminat mek tubu vereceklerin teminat mektubunda İşletme adını ve satış ta
rihini bildirmeleri ve katılacaklarının teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 

16265 / 2-1 
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Artvin Lif Levha Fabrikası Müdürlüğünden: 

Parti Parti Geç. Tem. 
ParU Beher miktarı toplamı Mu. Bed. % 7.5 

Part i No. adedi Cins ve nev'i Adet Ma Dm3 M 3 Dmi U r a U r a 

1762- 1776 15 3 mm. St. 800 11.220 168.300 59.000 50.000 
1777- 1836 60 3 mm. » 1000 14.025 841.500 59.000 62.000 
1837- 1841 5 3 mm. » 1000 14.025 70.125 59.000 62.000 
1842- 1844 3 3 mm. 2750 14.025 40.075 59.000 62.000 
1845- 1874 30 4 mm. St. 800. 14.960 448.800 56.750 64.000 
1875- 1876 2 4 mm. » 2200 14.960 29.920 56.750 64.000 
1877- 1879 3 3 mm. Lek 1000 14.025 42.075 53.250 56.000 
1880- 1885 6S 4 mm. Lek 800 14.960 89.760 51.000 57.000 

124 1.730.555 7.524.000 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı 124 Parti Lif Levha hizalarında yazılı mu

hammen bedelleri üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. 
2 — İhale 31/10/1983 Pazartesi günü saat 14.00 de Artvin U f Levha Fabri

kası Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Satışlar Mal bedelinin % 25 i vergilerle ve mektup miktarlarının kanuni 

faizi % 16 si peşin bakiyesi limit içi müddetsiz banka mektubu karşılığı olacaktır. 
Vade 6 Aydır. 

4 — Geçici teminatı yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir. 
5 — Geçici teminatlar ihale günü saat 12.00 ye kadar fabrikamız veznesine ya

tırılacaktır. 
6 — Bu satışa alt şartname envalin cins ve nev'i listeleri istanbul - İzmir Baş

müdürlük yetinde envai İse Fabrikamız mamul mal depolarında görülebilir. 
7 — 1762-1836 Nolu partiler dahil boyları 170x250-300 Cm olup miktarları 

yarıyarıyadır. 
1837 -1841 Nolu partiler dahil boyları 170x275 Cm olup miktarı 1000 adettir. 
1842-1844 Nolu partiler dahil boyları 170x100 Cm olup miktarı 2750 adettir. 
1845-1874 Nolu partiler dahil boyları 170x250-300 Cm. olup miktarlar yarıya

rıyadır. 
1875-1876 Nolu partiler dahil boyları 170x100 C M olup miktarı 2200 adettir. 
1877-1878 Nolu partiler dahil boyları 170x275 Cm olup miktarı 1000 adettir. 
1880-1885 Nolu partiler dahil boyları 170x250-300 CM olup miktarlar yarıyarı

yadır. 
8 — Bu satışla ilgili vergi ve resimler % 03 karar pulu % 2 dellaliye. % 8 gi

der vergisi ve 1 MVTon'un yükleme bedeli 145 TL. olup alıcıya aittir ilân masrafları 
fabrikamıza aittir. İlân olunur. 16268 / 2-1 

Ankara I. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Yeni açılacak Meslekî ve Teknik öğretim Okullarımızın ihtiyacı İçin 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi hükümleri uyarınca aşağıda (11) ayrı grupta belirtilen 
tezgâh, maklna ve avadanlıklar kapalı zarf usulü eksiltme ile satınalınacaktır. 

2 — Satınalınacak tezgâh, maklna ve avadanlıkların miktarları muhammen 
bedelleri ve geçcii teminatları karşılarında gösterilmiştir. 

3 — Her grup ihalenin yapılacağı tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir. 
4 — Her grup ihaleye ayn teklif mektubu verilecektir. 
6 — Ihalleer Ankara Beşevler Teknik Okullar Sahasında I. Akşam Sanat 

Okulu Müdürlüğünde yapılacaktır. 
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6 — Bu ihaleye alt her grup bir takımı teşekkül ettirecektir. Takıma ait şart
nameler her gün mesai saatleri içerisinde Okulumuzda görülebilir. 

7 — Taliplerin banka teminat mektuplarım veya geçici teminatlarını Ankara 
I. Sayılı Okullar Saymanlığına yatırarak alacakları makbuz ile şirketlerde bu ilanın 
gazetelerde ilk yayımı tarihinden sonraki tarihi taşıyan, şahıslarda 1983 yılı tasdikli 
ve iştigal sahası satınahnacak makina, teçhizatlarla ilgili Ticaret Odası belgelerin] 
teklif mektupları ile birlikte ihaleden bir saat evveline kadar, makbuz mukabili Sa-
tınalma Komisynou Başkanlıtına vermeleri gerekir. 

8 ı— Postada vak iolacak gecikmeler kabul edilmez. 

Grup Muh. Bed. G. Tem. ihalenin Tarihi 
No. C i n s i Miktarı Li ra Lira Ve saati 

1 Ocak ve ütüler 835 Ad. 2.639.000 79.170 4/11/1983-10.00 
2 Tesviyeci mengenesi 696 

Çelik örs 87 9.600.000 288.000 4/11/1983-10.15 
3 Masa matkap tezgâhı 87 

Zımpara taşı makinası 87 » 
E l breyzi (küçük) 174 8.000.000 240.000 4/11/1983-10.30 

4 BUtangazı ocağı (tekli) tüplü 87 
Ocaklı fırın 174 10.000.000 300.000 4/11/1983-10.45 

5 Dikiş makinası 348 11.484.000 344.520 4/11/1983-11.00 
6 Çeşitli labaratuvar cihazları 60 » 6.000.000 180.000 4/11/1983-11.15 
7 Ağaç freze tezgâhı 15 » 6.000.000 180.000 4A1/1983-11.30 
8 Mikro bilgisayar 10 32.000.000 960.000 4/11/1983-11.45 
9 Karbon silis analiz cihazı 3 12.750.000 382.500 4/11/1983-12.00 

10 Çeşitli el aletleri Muhtelif 10.000.000 300.000 4/11/1983-12.15 
11 Mutfak malzemesi Muhtelif 3.100.000 93.000 4/11/1983-12.30 

16238 / 1-1 

Garp Linytileri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

ÇEŞITLt M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K V E KÖMÜR NAKLETTÎR1LECEKTIR 

Satınahnacak Malzemeler M i k t a r İhale gün ve saati 

TunçbUek Bölgesi kömür nakli 
Ford minibüs yedekleri 
Leyland tanker yedekleri 
Otomatik Dijital Test Ohmmetresl 
Otomatik Adyobatlk Kalorimetre cihazı 
Metan alarm detektörü 
Şerit bıçkı makinası 
Büyük ebatlı lastik tamiri 

100.000 Ton 7/11/1983 15.00 
255 Kalem 1104 Adet 8/11/1983 15.00 
81 Kalem 650 Adet 8/11/1983 15.00 

10 Adet 9/11/1983 15.00 
1 Adet 9/11/1983 15.00 
3 Adet 9/11/1983 15.00 
1 Adet 10/11/1983 15.00 

3 Kalem 113 Adet 11/11/1983 15.00 

İhalelere ait şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da TKİ. Genel Müdürlüğü Sa-
tınalma Dairesi Başkanlığından (KST Ankara Şb. yam No. 116-Hipodrom), İstan
bul'da TKİ Satınalma Müdürlüğünden (Odakule İş Merkezi Kat 12-Beyoğlu), İz
mir'de GLİ. İrt ibat Bürosu Şefliğinden (1487 Sokak 17/3-Alsancak), Tavşanlı'da 
GLİ. Müessessei Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhalelere ilişkin zarflar belirtilen günlerde saat 15.30 da teklifçilerin huzurun
da Satınalma Komisyonunda açılacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olma
yıp. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

16272 / 2-1 
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Aydın DSİ. 21. Bölge 211. Teknik Şube Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli geçici teminatı, belge için son müracaat ta
rihi, İhale günü ve saati belirtilen İş «6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tat
bik edilecek esasların» hükümleri dahilinde emanet usulü ile taşaronlara yaptırılmak 
üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Emanet tgln Ad» : Topçam Sul. Cebri Boru İnş, Tef. edil. «Çine - Topçam 1. ve 
2. kademe pompa İst. Çelik Cebri boru ve aksamı inşaatı», Keşif Bedeli : 32.500.000,— 
TL., Geçici Teminatı : 988.750,— TL., Işt. Belge Son Müracaat Tarihi : 28A0/1983, 
İhalenin Tarihi : 4/11/1983 Cuma günü saat 11.00'de 

2 — Eksiltme DSİ. 211. Teknik Şube Müdürlüğünde yukarıda belirtilen tarih 
ve saatte toplanacak olan söz konusu işin Emanet Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası ve ekleri DSİ. 211. Teknik Şube Müdürlüğünde görüle
bilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için, İsteklilerin : 
a) Yukarıda belirtilen işe ait geçici teminat mektubu (Limit dahili) veya 

naktn DSİ. 21. Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığı veznesine yatırıldığına dair, 
vezne alındı makbuzunu, 

b) 1983 yılında geçerli ticaret odası veya sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (28 Mart 1981 tarih ve 17293 

sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan örneklerine uygun olarak düzenleyecekleri) mali 
durum ve banka referansı (İlk İlan tarihinden sonra alınmış), Teknik personel beyan
namesi, ik i adet seyyar kaynak makinası ve bir adet saç kıvırma silindirine ait teçhi
zat beyannamesi (Noterden tasdikli), dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri 
açıklayan taahhüt bildirisi ile işin birinci keşif bedeli kadar C grubundan müteahhit
lik karnesi veya benzeri İş yaptığına dair iş bitirme belgesi veyahutta bu işle iştigal 
ettiğini tevsik eden belgenin incelenmesi sonucunda belge komisyonunca düzenlenecek 
olan eksiltmeye katılma belgesini, 

Teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 
5 — 4. maddede belirtilen evraklar müracaat edilen iş adına tanzim edilecek

tir. 
6 — İstekliler İşe ait teklif mektubunu yukarıda belirtilen ihale saatinden en 

az bir saat evvel makbuz karşılığında Komisyona teslim edeceklerdir. 
7 — Telgrafla başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

16243 / 1-1 • 
Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Bölgemizce aşağıda hizalarında keşif bedeli, geçici teminatı, son müra
caat tarihi ile ihale gün ve saatleri yazılı işlerin ihalesi 1983 -1984 Yıllarına sari 
mukaveleli olarak 2490 sayılı Kanunun 31. Maddesine göre kapalı zarf usulü eksiltme 
suretiyle Bölgemiz İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

2 —1 İhaleye İştirak edeceklerin 1983 yılı vizeli Ticaret Odası Belgesi, geçici 
teminat vezne alındısı veya banka mektubu ile Bölge Yeterlik Komisyonundan alın
mış iştirak belgesini kapab teklif zarflarına bırakmaları şarttır. 

3 — İştirak belgesi alabilmek için (a) numunesine uygun müracaat dilekçesi, 
müracaatlarda Bölgemiz kayıt tarihi geçerlidir, (b) 1983'yılı vizeli ticaret odası bel
gesi, istekli şirket iae 2490 sayılı Kanunun 3. maddesinin A ve B fıkralarında belir
tilen hususların temini (c) Mali durum bildirisi (d) Tekniğine uygun ehliyeti idarece 
kabul edilecek bir teknik eleman, (e) işyeri görme belgesi, (f) Taahhüt bildirisi, (g) 
Noter tasdikli imza sirküleri (h) Bayındırlık Bakanlığından alınmış İşin keşif bedeli 
tutarında A . B . C Gruplarından birinden müteahhitlik karnesinin aslı veya son (3) 
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yık idinde resmi dairelerin birinden işin keşif bedelinin yarısı kadar aynı iş yaptığına 
dair İş bitirme belgesi. 

4 —• Makina pa rk ı : (a) 1 adet prlmer konkasör (90'lık çene) (b) 1 adet se-
kander konkasör (c) 1 adet lastik tekerlekli yükleyici (d) 1 adet paletli yükleyici 
(e) 1 adet fügüre makinası (f) yeteri kadar damperli kamyon. Makina parkının ken
di malı olduğuna dair fatura şirket ise demirbaş defteri, kiralayacağı maklnalar içki 
bu iş muddetince aynı işte çalışacağına dair mal sahibi ile istekli arasında düzenlenmiş 
ncter tasdikli sözleşme. 

5 — İştirakçilerin usulüne göre hazırlayacakları kapalı teklif zarflarım ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyona teslim etmeleri şart
tır. Tesblt edilen saate kadar teslim edilmeyen zarflarla postada Komisyona geç ge
len kapak, teklif zarfları nazara alınmaz. 

6 — İhale dosyaları her gün mesai saatlerinde Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. İsteyenlere ihale dosyası veya ihale evrakı paralı, parasız verilmez. 

Duyurulur. 
Keş. Bed. Geç. Tem. Son müra- İ h a l e 

İhalesi yapılacak işin adı Lira Lira caat tarihi Günü Saati 

Midyat - Cizre yolu temel malze
mesi ve asfalt mıcırı temini ile 
nakli işi 92.122.400 2.763.672 7/11/1983 9/11/1983 11.00 
Diyarbakır - Silvan yolu temel Çarşamba 
malzemesi ve asfalt mıcırı temini 
ile nakli işi 151.814.710 4.554.442 8/11/1983 10/11/1983 11.00 

Perşembe 

16247 /1-1 • 
Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No. lu J . Sat. A l . Komisyonu 

Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 120.000 kilo konsantre domates salçası 2490 sa
yılı Yasanın 31. maddesine göre kapalı zarf usulü İle ihale edilecektir. Tamamı bir is
tekliye İhale edilecektir. İhalesi Ankara J. İkm. Merk. K. lığı 1 No. lu J . Sat. A l . Kom. 
Bşk. lığında aşağıda 'belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri mesai 
saatlerinde Ankara - İstanbul - İzmir J . İkm. Merk. K . lıklarında görülebilir. İsteklile
rin yasal şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar 
kabul edilmez. 

Cinsi : Konsantre domates salçası, Miktarı : 120.000 kilo, M . bedeli : 26.988.000 
TL., G. teminatı : 809.640 T U , İhalenin gün ve saati: 7 Kasım 1983, Pazartesi 11.00. 

16101 /1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi eTsisleri Müdürlü
ğünden : 

1) Tersanemiz İhtiyacı Asetilen üretme Tesisi satın alınacaktır. 
2) Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Denizcilik Bankası T. A . O. Pendik 

Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri Müdürlüğü Satmalma Servisi Kaynarca/İstanbul 
adresinden temin edilebilir. 

3) Teklifler engeç 28/11/1983 günü mesai bitimine kadar idari şartnamede be
lirtilen adrese gekniş veya verilmiş olacaktır. 

4) Bankamız 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 
Dosya No : 83/539 (Dış) 16103 /1-1 
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Zonguldak Orman Anatamlrhane Müdürlüğünden : 

1 — Anatamlrhane Müdürlüğümüz sahasında mevcut aşağıda cins ve nev'l 
miktarı yazılı muhtelif hurda malzeme ve vasıtalar açık artırma suretiyle satılacak
tır. 

2 — Açık artırma 2/11/1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Anatamirhane Mü
dürlüğümüzde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin geçici teminatlarım ihale günü saat 12.00 ye 
kadar Müdürlüğümüz veznesine yatırmaları, teminatlarını Banka Mektubu olarak ve
recek taliplilerin banka mektupları süresiz ve limit dahili olacaktır. 

4 — Satışa çıkarılan vasıta ve hurda malzemeler hali hazır durumları ile sa
tılacağından teminat yatırmadan önce yerinde görerek teminat yatırmaları tesli
matta itira2 kabul edilmeyeceğinin bliinmesi. 

5 — Satışa ait ilân ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğümüzde Zonguldak 
Orman Bölge Başmüdürlüğünde İstanbul Yedek Parça Depo Müdürlüğünde, Adana, 
îzmir, Samsun, Orman İşletme Müdürlüklerinde Orman Anatamirhane Müdürlükleri 
ile Müdürlüğümüzde mesai saatleri içinde görülebilir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile ihaleye iştirakleri 
ilân olunur. 

SATIŞI Y A P I L A C A K MALZEMENİN 
Muh. Teminatı 

P. No. Cins ve nev'i Plaka No. Miktarı Lira Lira 

1 — Damper Bedfort kam
yonlardan çıkma. 

2 — Muh. Cins demir çelik 
hurdası 

3 — Muh. Ebat hurda lastik 
4 — Chavrolet otobüs 
5 — WUlis-M-38 Jeep 
6 — Hurda akü 

7. Ad. X750CO,— 525.000 

Tahmini 20000 Kg. X15,— TL. 300.000 
Tahmini 250 Ad. 500,— TL. 125.000 
67 AC 672 1 Ad. 90.000 
14 A H 169 1. Ad. 10.000 
Tahmini 300 Kg. X40,— TL. 12.000 

TOPLAM : 

52.500 

30.000 
12.500 
9.000 
1.000 
1.000 

1.062.000 106.000 

16260 / 1-1 

Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesinden : 

4 Kalem iş makinası yedeği satınalınacak, ince ham kömür eleği baskı lastiği, 
muhtelif baş tambur bağlantı civatası ve expancin şalter izole silindir gövdesi imal 
ettirilecektir. 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle aşağıdaki malzeme
ler imal ettirilecek ve satmahnacaktır. 

Malzemenin Cinsi 

î ş makinası yedeği 
İnce ham kömür eleği baskı lâstiği 
Baş tambur bağlantı cıvatası 
Expancin şalter İzole silindir gövdesi 

Miktarı 

4 Kalem 
750 Metre 

6460 Adet 
36 Adet 

İhale Tarihi 

26/10/1983 Çarşamba 
26/10/1983 Çarşamba 
26/10A983 Çarşamba 
26A0A983 Çarşamba 

2 — Teklif zarflan ihale günü en geç saat 14.00'e kadar E.K.1. Genel Muha
berat ve Arşiv Şefliğine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare ahn-
mıyacaktır. 
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3 — Zarflar aynı gün aaat 15.00'de E.K.I. Ticaret Şube Müdürlüğünde açıla
caktır. 

4 — Teknik resim ve şartnameler Zonguldak'ta E . K . l . Ticaret Şube Müdürlü
ğünden, İstanbul'da Odakule İş Merkezi K. 12'deki T.K.1. İstanbul Satınalma Müdür
lüğünden, Ankara'da K.S.T. Şubesi yanı Hipodrom'daki T . K J . Genel Müdürlüğü Sa
tınalma Dairesi Başkanlığından, İzmir'de ise Erzene Man. 78 Sokak No. 3 Bornova'-
daki Ege Linyitleri İşletmesinden temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
16259 /1-1 

Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, kati teminatı ve muhammen bedeli yazılı Lv. ikmal 
maddeleri 2490 sayılı Kanunun 51 nci maddesine (Nam-ı Hesap) istinaden satın alı
nacaktır. Evsaf ve şartnameleri Komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin ihale saatinde kat'i teminatları ve Ticaret Odası belgeleri ile bir
likte Komisyonda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

M. Bed. K. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı Lira Lira Gün ve saati 

HV—111 Er Karyolası 
Çiftli 750 Adet 13.125.000 787.500 7 Kasım 1983 P. tesi 

Saat : 11.00 
K—43 Vidala Krom 
Dlbağh Deri 3.000.000 Desl 90.000.000 5.400.000 4 Kasım 1983 Cuma 

Saat : 11.00 

NOT : Krom Vidala Dlbağlı derinin tamamı bir İstekliye ihale edilebileceği 
gibi 1/3 veya 2/3 nisbetinde ayrı, ayrı kişilerede ihale edilebilir. Teminatlarıda 
nlsbetl dahilinde alınır. 16100/1-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

3380 ÇİLE YÜN KORDON ŞARTNAMESİNE GÖRE 
SATIN A L I N A C A K T I R 

1. Müessesemiz ihtiyacı olan 3350 çile yün kordon teknik şartname, sözleşme 
örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak 
satın alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 4/11/1983 tarih Cuma günü saat 15.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur, 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını ek

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir. 

5. Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6. Bu işle i lg i l i şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edilebi
leceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E . L . M . S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

16104 /1-1 
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İstanbul Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 adet hidrolik tahrikli 
konteyner yükleme ve boşaltma tertibatlı kamyon ve 100 adet 6 M 3 hacimli kon-
teynerin 242.500.000 liralık tahmin bedeli dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı 
7.242.000 liradır. (Makine Elektrik Sanayi İşleri Müdürlüğünde) 

2 — İstanbul Belediyesinde kullanılmak üzere 11 adet su arazözü 72.600.000 l i 
ralık tahmin bedeli dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı 2.178.000 liradır. (Ma
kine Elektrik Sanayi İşleri Müdürlüğünde) 

Tahmin bedel ve süreleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
1/11/1983 Sah günü saat 9.30 -10.00 da Belediye Merkez binasında toplanan Belediye 
Encümeninde 1 ve 2. işler kapalı zarf eksiltmesi usulü ile şartnameleri veçhile ayrı 
ayrı ihale olunacaktır. Şartnameleri hizalarında yazılı müdürlüklerde bedelsiz ola
rak görülecek veya tesbit olunan ücretleri mukabilinde satın alınacaktır. 

Kapalı zarf eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka teminat mektupları ile l . ve 2. işler için 1983 ticaret vesikası veya bağlı ol
dukları dernek belgelerine havi olarak hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektup
larını ihale günü saat 9.30 dan 10.00'a kadar Belediye Encümenine vermeleri lâ
zımdır. 

İlgililere ilan olunur. 16237 / l - l 

İzmir Belediye Başkanlığından : 

1 — 6 M ! . kapasitede 6 adet transmbcer imal ettirilerek yaptırılması işi İhale 
edilecektir. Keşif bedeli : 36.900.000. TL. muvakkat teminatı : 1.107.000 TL. dir. 

2 —• Beton santralı beton üretiminde kullanılmak üzere 15.000.000 M 3 , elenmiş 
kum satın alınması işi ihale edilecektir. Keşif 'bedeli : 32.553.750 TL. muvakkat temi
natı : 976.613 TL. dir. 

3 — Beton santralı beton üretiminde kullanılmak üzere 30.000 ton kırma taç 
alınması İşi ihale edilecektir. Keşif bedeli : 26.511.000 TL. muvakkat teminat ı : 796.330 
T L . dir. 

Tukarıda keşif bedelleri İle muvakkat teminatları yazılı işlerin ihaleleri 
(3/11/1983 Perşembe günü) saat 15.00 de Belediye binasında toplanacak Encümende 
2490 sayılı Kanun gereğince ayrı ayrı kapalı zarf eksiltme usulü İle yapılacaktır. 
Şartnameleri Encümen ihale bürosunda görülebilir. İhaleye iştirak, edeceklerin ihale 
gününden (ihale günü hariç) 3 İş günü önce 28/10/1983 Cuma günü mesai bitimine 
kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 
Teklif mektuplarının ihale günü en geç saat 14.00 e kadar Encümene verilmesi gere
kir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Hân olunur. 

16096 /1-1 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünden : 

ARAÇ İHALESİ D U Y U R U S U 
Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünce bir kısım finans

manı Dünya Bankasınca karşılanan Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi için, 5 adet 
Minibüs, 15 adet Station Waıgon, 6 adet Kamyon, 18 adet Traktör, 1 adet Otobüs, 92 
adet Mobilet ve 50 adet Pick - up alımıyla ilgili olarak Uluslararası ihale açılmıştır. 

İhaleyle İlgili Dokümanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdür
lüğü Dış Kaynaklı Projeler Daire Başkanlığından (Necatilbey Caddesi No. 98 Kat 6 
Ankara) 15.000 TL. karşılığında temin edilebilir. 
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İhaleye iştirak edecek firmaların tekliflerini 2/12/1983 tarihinde aaat 12.00 ye 
kadar yukarıdaki adresteki Bakanlık birirnine vermiş olmaları gerekmektedir. Teklif
ler aynı gün aaat 14.00 te teklif verenlerin huzurunda aynı yerde açılacaktır. 

Bakanlığımız ihale konusu arag miktarlarının altında veya üstünde alım yapa
bileceği gibi, tekliflerin herhangi birini veya hepsini reddetmekte serbesttir. 

16164 / 1-1 

T E K Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara 
Merkez İşletme Sorumluluğundan : 

Müessesemizce, 
1 — 0,20x40 al şerit (fleksitbil) 150 kg. 
2 — 0,20x50 al şerit (fleksibil) 150 kg. 
3 — 0,20x60 al şerit (fleksibil) 150 kg. 

malzemeleri teklif alma yoluyla satın alınacaktır. 
NOT: 1 — Malzemeler rulo halinde olursa her rulo 5-10 m. olacaktır. 

2 — Malzemeler şerit halinde olursa boylar 150-200 cm olacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 383 - 83/EA referansı 

ile en geç 28/10/1983 günü saat 14.00'e kadar Toros Sok. No. 12 Sıhhiye - Ankara ad
resindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için teklif edilen malzeme bedelinin % 5'i oranında geçici teminat 
yatırılacaktır. 

4 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için, 
a - Hüviyet, 
b - Vekil olanlar vekaletname, 
c - Ticaret Odası kayıt belgesi (1983 yılı), 
d - Sanayici ise Sanayi Odası kayıt belgesini (1983 yüı) tekliflerine ekliyecek-

lerdir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 

16098 / 1-1 

Ankara Belediyesi Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Mü
dürlüğünden : (EGO) 

Kuruluşumuzca; 
260.25 ve 280.25 Tipi İkarus marka otobüslerine ait; 

48 Adet Vites hilali pimi yuvası Z F (1299.393.142/0735.298.005) malzemesi 
firma nam ve hesabına 28/10/1983 günü saat 10.00'da E . G. O. Genel Müdürlüğünde 
pazarlıkla komisyon önünde satın alınacaktır. 

1. İhaleye katılabilmek için 1.238 TL., lık geçici güvence yatırılacaktır. 
2. Yurtiçi idari şartname E. G. O. İşletmesi Genel Müdürlüğü İkmal İnşaat ve 

Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü Toros Sokak No. 20 Sıhhiye - Ankara ad
resinden 99 - 82/FK. referansı ile ücretsiz temin edilecektir. 

3. Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
4. Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir. 
6. Firma sahipleri söz konusu ihaleye katılmaları için, 
a) Hüvviyet, 
b) Vekil olanlar (Hüviyet ve Vekanetname), 
c) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılma alt, 
d) Sanayici İse Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılma ait). 

16105 /1-1 
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Sümerbank Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii Müessesesinden : 

İKl KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR 
Müessesemizde bulunan konik kırıcılar için aşağıda özellikleri belirtilen iki 

kalem rulman satmahnacaktır. 
1 — Alım Rulmanı (Büte rulman): 
İç çap -. 341 mm. 
Dış çap : 460 mm. 
Kalınlık : 73 mm. 
Eksenel düz masuralı 
Rulman No: 351486 
Satınalınacak miktar: 2 adet. 
2 — NU 19/670 Rulman : 
İç çap .- G72 mm. 
Dış çap : 900 mm. 
Kalınlık .- 103 mm. 
Konu ile ilgili geniş bilgi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edile

bilir. 
Tekliflerin en geç, 31 Ekim 1983 günü saat 15.00'a kadar Müessesemiz Haber

leşme servisine verilmiş olması gereklidir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Adres : P. K. 25 - KONYA 
Tolf : 13951 (Santral) 
Telex : 48131 suma tr 16255 / İ l 

Devlet Orman İşletmesi Bursa Müdürlüğünden : 

1 — işletmemize ait Uludağ Sanalan mevkiindeki 400.000,— TL. keşif bedel 
li role binasına monte edilecek VHF Telsiz Anteni Plonu işi şartnamesindeki esas
lara göre kapalı zarf usulü ile eksiltme ihalesi idare binamızın bulunduğu Balıklı 
mevkiindeki salonumuzda 3/11/1983 Perşembe günü saat 14.00"de yapılacaktır. 

2 — İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatinden yarım saat evveline ka
dar geçici teminat tutarı olan 30.000,— TL. yi İşletmemiz veznesine yatırmaları, ala
cakları makbuz ile birlikte kapalı zarflarını Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Posta ile müracaat kabul edilmez. 

3 — Bu işe ait geniş bilgi ve şartlar İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 
Hân olunur. 16256 / 1-1 

TCDD Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve İhale 
Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç pi
yasadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 — ihale 15/11/1983 günü saat 14.00'de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve 
İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — ihaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 2,5'u geçici teminat 
alınacaktır. 

4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdür
lüğüne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Müdür
lüğünden temin edilebilir. 
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6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir. 

Satın Alınacak Malzemenin Cinsi: Pik döküm kum kurutma soba parçalan, 
Miktarı: 6 Kalem 325 adet 16257 /1-1 

Diyarbakır Valiliğinden : 

Y A P I İŞLERİ G E N E L MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
1 — Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü binası Radiosonde Kulesi ve Loj • 

man inşaatı İle, mevcut binaların cnarımı İşi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli: 100.000.000 T L . dir. 
3 — Eksiltme, Bayındırlık Müdürlüğünce 7/11/1983 Pazartesi günü saat 11.00 

de yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için, isteklüerin; 
a) Bu iş için, Bayındırlık Müdürlüğü namına 3.000.000 TL. lik geçici teminat

larını, 
b) 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisi, teknik personel bildirisi 
(TeahJhütnameler işin adına noter tasdikli) sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan 
mali durum bildirisi, teahhüt bildirisi, banka referans mektubu ve Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslı ve fotokopisini ibrazı 
ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler, teklif mektuplarım ihale günü saat 10.00'a kadar makbuz karşı
lığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Bu İş 527 sayılı Kanuna göre 1983 -1985 yıllarına slrayetlidir. 
7 — Yeterlik belgesi alınması için, son müracaat tarihi 3/11/1983 Perşembe gü

nü mesai saati sonuna kadardır. 
8 — Bu işe ait ihale dosyası Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
9 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

16097 /1-1 • 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan muhtelif cins miktarda ışık malzemele
rini kapalı zarf usûlü eksiltme suretiyle satınahnacaktır. 

1 — İhale ile i lgi l i teknik ve idari şartnameler her gün mesai saatleri içer
sinde genel müdürlük levazım müdürlüğünde görülebilir. 

2 — Satınalınacak ışık malzemelerin muhammen bedeli 13.850.000,— TL'sı 
olup, geçici teminatı 415.500,— T L . sidir. Teminat mektupları limit içi olacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edecek firmaların teklif mektuplarım ihale saatından 
bir saat öncesine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gereklidir. Her 
türlü gecikmeler nazara alınmaz. 

4 — İhale 31/10/1983 tarihinde saat 16.00'da yukarıdaki adreste yapılacak
tır. 

5 — Firmalar ihalenin tamamına girebileceği gibi kısmende ihaleye katıla
bilirler. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta ve dilediğinden almakta serbesttir. 16248/1-1 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Y A P I İŞLERİ İLANI 
1 — Eksiltmeye konulan iş Tarsus Hastanesi Binası inşaatı olup, ilk keşif be

deli 1983 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fiyatlarına göre 866.000.000,— TL. 
dır. 

2 — Eksiltme 16/11/1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00 da An
kara SSK. Genel Müdürlüğü 1. Nolu Satmalma Komisyonunda mütehavvll birim fi
yat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin bu işe ait ihale dosyasını Ankara Adakale Sok. No. 30 da 
Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Keşif ve ihale Fen Heyeti Müdürlüğün
de mesai günleri incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) İlan tarihinden sonra alınmıç ticaret odası belgesini, 
b) '25.980.000,— TL. lık geçici teminatını, 
c) Yeterlik belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 —• Yeterlik belgesi alınma şekli; 
a) isteklilerin en geç 1/11/1983 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir di

lekçe ile SSK. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Umumi Evrak kay
dı muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez.) ve dilekçelerine; 

b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (A) grubundan müteahhitlik karnesi as
lım, noterden tasdikli suretini, 

c) Münhasıran müteahhit olarak son beş yılda tek kalemde en az 6000 m? ka
palı inşaat alanı olan bir hastane bina inşaatı veya keşif bedeli kadar önemli bir bina 
inşaatım tamamlayıp, kabullerini yaptırmış olduğuna dair ilgili daireden alınmış bel
ge asıllarını veya noterden tasdikli suretlerini, 

d) Noterden tasdikli anılan İş İçin yapı araçları, teknik personel (inş. Müh. 
Mimar, Mak. Müh. ve Elk. Müh.) taahhüt bildirilerini, 

e) Mail durum bildirisi ve Banka referans mektuplarını, 
f) Isteklüerin Şirket olması halinde şirket tüzüğünün ilan edildiği Ticaret 

Sicil Gazetesini, 
g) Bu işin Şantiye Şefliğini ve fenni mesuliyetini yapacağına dair bir mimar 

veya inşaat mühendisinden alacakları noterden tasdikli taahhüt beyannamesini, 
h) ihaleye iştirak edecek müteahhitler, inşaat mahallini ve özel şartnamede 

belirtilen ihzarat malzemelerini gördüğünü ve ihzarat malzemelerini özel şartnamede 
kayıtlı hususlar muvacehesinde teslim alıp, kullanacağını noterden taahhüt edeceği 
belgeyi, 

i) Kurum Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünden alınan dosya tetkik bel
gesini eklemeleri lâzımdır. 

6 — Firmaların Kurumumuzla olan münasebetlerinde, kendileri veya noter 
marifetiyle yetkili kılacakları temsilcilerinin muhatap olması gerekmektedir. Firma
lara daha önce yeterlik belgesi verilmiş olması bü ihaleyi bağlamaz. 

7 — isteklilerin bu işe ait ihale dosyası ve ilân hükümlerine göre tanzim ede
cekleri teklif mektuplarım eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde 
S.S.K. Genel Müdürlüğü Mlthatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye - Ankara 1. Nolu Satmalma 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında buluna
cak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lazımdır. Postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. 

8 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yap
makta serbesttir. 15786/2-1 
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Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

AÇIK ARTTIRMA İLE TASFİYEYE TABİ GÜMRÜK MALI SATIŞI 
1 — 3 Kasım 1983 tarihinde saat 13.00 de Müessesemizde, çeşitli marka oto 

yedek parçaları ve motorları, elektrikli aletler, muhtelif elektrikli aletlere ait mal
zemeler, hurda TV. televizyon tüpü, fotoğraf kartı , boş plastik iplik bobini, demir 
ve çelik kalıplar, oto lastiği, cilt makinası hasarlı bisiklet ve motorsiklet v.s. gibi 
gümrük mallarının satışı yapılacaktır. 

2 — Satışı yapılacak mallara ait ayrıntılı bilgi, liste ve şartname Müessese
miz Ticaret Müdürlüğünden veya Ankara'da Sümerbank Genel Müdürlüğü «Güm
rük Malları Satış Müdürlüğü»nden temin edilecektir. 

3 — Satışa çıkarılan 84 kalem gümrük malr 25/10/1983 tarihinden itibaren saat 
13.00 -17.00 arası Müessesemiz Gümrük ambarlarında görülebilir. 

4 — Açık art t ı rmaya gireceklerin satışa esas bedel üzerinden % 15 teminat 
akçesini 2 Kasım 1983 günü saat 11.00'e kadar Müessesemiz veznesine yatırmaları 
gereklidir. 

5 — Liste muhteviyatı mallar ayrı ayrı pazarlığa konulacak olup, istekliler 
dilediklderl cins ve miktardaki mala veya bütün mallara talip olabilirler. Müessese
miz uygun gördüğü takdirde bu malları dilediği şekilde parçalara bölerek pazarlığa 
koyup satmakta serbesttir. 

6 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği şekilde yapmakta 
serbesttir. 16240 /1-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Bankamıza bağlı Haliç Tersanesi ihtiyacı, l adet ısıl işlem fırını alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartnameler 10.000,— TL . ücret rrtukabilinds Kasımpaşa'da bu

lunan Haliç Tersanesi Müdürlüğü - İhale Komisyonu Başkanlığından temin edilebi-' 
Ur. 

Konu ile i lgi l i teklifler engeç 7 Kasım 1983 günü saat 17.00'ye kadar Haliç 
Tersanesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına posta veya elden verilecektir. 

Muhammen bedel 20 milyon TL. olup, tekliflerle birlikte 500.000,— TL. lık tek
lif teminatı (nakit, devlet tahvili veya banka mektubu) tersane veznesine yatırılmış 
olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmayacaktır. 
Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine vermekte serbesttir. 16241 /1-1 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

K O Y U N DERİSİ SATILACAKTIR 
1 — Kurumumuzun bazı kombinaları stoklarında bulunan takriben 130.000 

adet koyun derisi ile ihale tarihine kadar üretilecek koyun derileri teklif usulü ile 
satılacaktır. 

2 — İhale Ankara'da Genel Müdürlükte yapılacaktır. 
3 — Son teklif verme günü ve saati: 2 Kasım 1983 günü saat 15.30'a kadar

dır. 
4 — Talipler anılan gün ve saat 15.45'de tekliflerin açılmasında hazır bulu

nabilirler. 
5 — Bu işe ait şartnameler genel müdürlüğümüzde pazarlama dairesi baş

lığından ve kombinalarımızdan bedelsiz olarak alınabilir. 
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışa yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 16244/1-1 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — TegekkUlümüz ihtiyacı için 13 adet 600 AS tipi Dodge marka 3 dingilli 
kamyonlardan 8 adedine açık, 5 adedine kapalı yük kasası kapalı yazılı teklif almak 
suretiyle İmal ettirilecektir. 

2 — Bu alıma ait şartname'Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul ve Bursa'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisin
den 600,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhaleye İştirak edecek firmaların 4/11/1983 günü saat 17.30'a kadar idari 
şartnamenin 6ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi 
Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri 
için verilecek yeterlik belgesini 9/11/1983 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi 
Başkanlığından almaları gereklidir. 

4 — Teklifler en geç 10/11/1983 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 16107 / 2-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV. Böl
ge Müdürlüğünden : 

1 — Konya DSİ. IV. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan (Konya -
Beyşehir Gölü kıyısında yapılmış sosyal tesisler ve yerleşim alanlarıma taşkından ko
runması İnşaatı) işi kapalı zarf usulü İle ihaleye çıkerumıştır. 

2 — İnşaat m muhammen keşif 'bedeli (100.000.000 TL.) olup, geçici teminatı 
(3.013.750 TL.) dir. (Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır.) 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şan
tiyede çalışır vaziyette 2 adet dozer (D-8), 2 adet yükleyici, 1 adet baraj tipi keçiayağı 
silindir, 1 adet greyder, 1 adet ekskavatör (Beko), 1 adet kompresör, kafi miktarda 
kamyon, arazöz, motopomp ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. 

4 — İhale 4/11/1983 Cuma gUnü saat (15.00) de Anıt Civarı DSİ. IV. Bölge Mü
dürlüğü binasında toplanacak olan DSİ. IV. Bölge Eksiltme Komisyonu tarafından 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — thale tasarısı ve ekleri yukarda yazılı adreste 20/10/1983 tarihinden itiba
ren görülebilir. 

6 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ. rv. Bölge Müdürlüğüne 25/10/1983 günü 
saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri 
ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı veya noter 
tasdikli sureti (B) grubundan en az (100.000.000 TL.) lık. 

b) Bu güne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin han
gi kuruluşa taahhüd edildiği, keşif bedelleri ikmal tarihleri ve yapılan iş bedelleri. 

c) 3. Madde de İstenen makine ve teçhizattan dozer, yükleyici ve ekskavatör 
(Beko) dan 'birer tanesinin kendisine ait olduğunu tevsik eden vesikalar, diğerlerini 
kiralayacak İse kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname 
ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş progra
mına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş 
taahhütname, 

d) Teknik personel 'beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, 
e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler, 
7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarım 31/10/1983 Pazartesi sabahın

dan itibaren DSİ. IV. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 
8 — iştirak belgesi almış olanlar ihale tasarısı ve eklerini (5.000 TL.) mukabi

linde 4. maddedeki adresten 31/10/1983 tarihinden itibaren temin edebilirler. 
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9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 
4/11/1983 Cuma günü saat (14.45)'e kadar 4. madde de belirtilen adTeste DSİ. IV. Böl
ge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etme
leri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 16271 / 2-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

600 K G . P O T A S Y U M HİDROKSİT SATINALINACAKTIR. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

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

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 2 Kasım 1983 Çarşamba günü saat -
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 16106 / 2-1 

m-
Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden : 

1 — Teşkilâtımıza ait 1984 yılı spiralli masa takvimi yaptırılacaktır. 
2 — Şartname Spor-Toto Teşkilât Müdürlüğü Yenişehir Zafer Meydanı Sü

leyman Sırrı Sok No. 3 Ankara - adresinden sağlanabilir. 
3 — İhale 7/11/1983 Çarşamba günü saat 15.00 de kapalı zarfla teklif alma 

usulüyle yapılacak ve teklif zarfları saat 14.45'e kadar Levazım Şube Müdürlüğüne 
verilmiş olacaktır. 

4 — İşin muhammen bedeli 1.500.000 (Birmilyon beşyüzbin) TL. sı olup, geçici 
teminat % 4 tür. 

5 —• İsteklilerin Ticaret ve Sanayi Odasına veya Derneğe üye olduğunu belge
lemeleri şarttır. 

6 — Teşkilâtımız 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmadığından 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir. 

16266 / 2-1 

PTT Bursa Bölge Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüze bağlı PTT Merkezlerinin 1984 yılı İhtiyacı için 8 Milyon 
adet muhtelif renk ve ebatta şehirlerarası konuşma tiketi kapalı zarf usulü ile bas
tırılacaktır. 

Tiket Basımına ait ihale 31/10/1983 Cuma günü saat 15.00 de Başmüdürlüğü
müz Alım-Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İhaleye girmek istediğinizde; 
1 — Tiket basımına alt idari ve teknik şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme 

Müdürlüğünden 350 TL. &ı karşılığında temin edilir. 
2 — İşin geçici teminatı 60.000 TL. sidir. 
3 — Usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları İhale saatinden bir 

saat evveline kadar Başmüdürlüğümüz Alım - Satım Komisyonuna verilecektir. 
4 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

16273 / 2-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğünden .-

1 — Adana DSİ. VI. Bölge Müdürlüğü hudutlan içerisinde bulunan İBerdan 
II. Merhale Projesi Berdan Sulaması 3 ve 6 ks. Şebekesi İkmal İnşaatı) işi kapalı 
zarf usulü ile İhaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhamen keşif bedeli (878.000.000,—) TL. olup, geçici teminatı 
(26.353.750,—) TL. dir. geçici ve kesin teminat banka mektubu olarak verilmesi ha
linde limit içi olması şarttır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak 
şantiyede çakşır vaziyette; 

a) 3 adet vinç, l adet grayder, 2 adet kompresör, (210 CFM), l adet dozer 
(D7), kafi miktarda betoniyer, vibratör, kamyon, arazöz, motomop ve lüzumlu di
ğer ekipmanı bulunduracaktır. 

4 — ihale 4/11/1983 Cuma günü saat (15.00)'de DSI VI. Bölge Müdürlüğü 
binasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

5 — ihale tasarısı ve ekleri (5.000) TL. mukabilinde 4. maddede yazılı adres
ten 19/10/1983 Çarşamba gününden itibaren temin edilebilir. 

6 — istekli şahıs ve şirketlerin DSI. VI. Bölge Müdürlüğüne 27/10/1983 Per
şembe günü saat (17.00)'ye kadar bir dilekçeyle müracaat ederek ihaleye iştirak 
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) 27/10/1983 tarihine kadar bu işe ait ihale tasarısı ve eklerini aldığını 
belirten makbuzun sureti, 

b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı ve ik i adet 
fotokopisi (A) gurubundan en az (878.000.000,—) TL. lik, 

c) Bu güne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin 
hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri ikmal tarihleri ve müracaat tarih
lerine kadar yapılan iş bedelleri, 

d) 3. maddede istenilen makina ve teçhizattan, 
1) 2 adet vinç, 2 adet kompresör (210 CFM), 1 adet dozer (D7), yüklenici

nin kendi malı olması şarttır. 
2) Diğer makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik eden vesikalar 

veya kirahyacak ise kiralayan şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taah
hütname ile makina ve teçhizatın kiraya verene ait olduğunu tevsik eden vesikalar 
ve istenilen makina ve teçhizatın iş programına uygun olarak şantiyede hazır bu
lunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname, 

e) Teknik personel bildirisi, 

f) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. 

7 — İsteklilerin iştirak belgesi alıp almadıklarını 1/11/1983 günü sabahından 
itibaren DSl VI. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — 27/10/1983 Perşembe günü saat (17.00)'ye kadar ihale tasarı ve eklerini 
almamış olanlarla 6. maddede istenilen belgeleri eksik ve yetersiz olanlara iştirak 
belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflarını 
4/11/1983 Cuma günü saat (14.45'e) kadar 4. maddede belirtilen adreste DSI. VI. 
Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 16261 / 2-1 
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uevıet orman işletmesi insangazı Muauriügunaen : 

İşletmemesin merkezi ısıtma sistemi için 2 adet kalorifer kazam kapalı zarf 
usulü ile 31/10/1933 Pazartesi günü saat 15.00'de ihale edileceğinden, Emanet İnşaat 
Komisyonu aynı gün İşletme Merkezi İdare binasında toplanacaktır. 

1 — Eksiltmeye katılacak müteahhit firma veya bu işlerle uğraşan kişilerin 
müteahhitlik 'belgesi, ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 1983 yılı onaylı vizesi ve 
şirket adına girdikleri takdirde şirkete ait yetki belgelerini komisyona ibraz etme
leri gereklidir. 

2 — Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmeye katılacak firmaların komis
yonumuza vereceği tekliflerde mubayaa edilecek kalorifer kazanlarının özellikleri 
aşağıdaki şekilde belirtilecektir. 

a) 1983 yılı Bayındırlık Bakanlığı kalorifer tesisatı birim fiat listesine dahil 
3 Atü konstrüksiyon basıncında 152 -111 Poz Nolu Yarım sinilindirik 330.000 K. Cal/h 
sıcak su kazam 2 adet, 

b) Kazanların keşif özetine göre tahmini tutarı 2.114.000 TL. sidir. 
c) Kazanların Bayındırlık Bakanlığı birim fiat tariflerine ve Türk Standart

larına uygun olacaktır. Kazanların teklifleri Ihsangazi teslimi olarak verilecektir. 
d) Kazanların teslim edilme tarihi teklifte ayrıca belirtilecek teçcihle bu göz 

önünde bulundurulacaktır. 
3 — İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektupları, mühürlü kapalı zarf içersinde 

firma veya şahıs isim ve adresi yazılı olarak verileceği, bunun dışında teminatın yatı
rıldığına dair makbuz ile yukarıda belirtildiği gibi, diğer 'belgelerle birlikte başka bir 
zarfa konarak Emanet İnşaat Komisyonuna verilecektir. % 7,5 geçici teminat tutan 
159.000 TL. si olup, para yerine geçerli limit dahili banka teminat mektubu ile banka
larca taahhüt edilen tahvilatın ihale saatinden önce İşletme veznesine yatırılmasını, 

4 — Mubayaa edilecek kalorifer kazanlarına ait teknik şartname mesai saatleri 
dahilinde İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İşletmemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme İhale Kanununa tabi olmayıp 
İhaleyi verip vermemekte serbesttir. 

Yukarıda 5 madde halinde belirtilen kalorifer kazam mubayaasına ait ihale ilân 
olunur. 16267/2-1 

0 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü Antalya 
Orman Ambalaj Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Antalya Orman Ambalaj Fabrikası ihtiyacı için ağraflama ve bağ telleri 
kapalı zarf usulü teklif toplanarak satın alınacaktır. 

2 — İhale 28/10/1983 tarihinde Cuma günü sat 14.00'de Burdur yolu üzerinde 
Antalya Orman Ambalaj Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

4 — Bu ihaleye iştirak edecek teklif sahiplerinin; 
a) Bu işle ilgili teklif alma suretiyle yapılacak ihale idari şartnamemizin mad

desinde belirtilen koşulların yerine getirilmesi, 
b) Geçici teminatı 528.988,— TL. 28/10/1983 günü saat 14.00'e kadar bedel

lerini ve karşılığı teminat mektuplarım müdürlüğümüz veznesine yatırmış olmaları, 
c) İhaleye ait idari ve teknik şar tname Ankara'da Orman Ürünleri Sanayii 

Genel Müdürlüğünden mesai saatlerinde temin edilebilir. 
d) Belirtilen gün ve saatte istenilen evrakla Dirlikte 6'şar nüsha tanzim ede

cekleri teklif mektupları ve eklerini Müdürlüğümüz Komisyonuna vermeleri, posta
daki gecikmeler kabul edilmeyeceği ilân olunur. 16269 / 2-1 
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Samsun Tekel Yaprak Tütün işletmeler Merkez Müdürlüğünden -. 

1 — Merkez Müdürlüğümüze bağlı Köprübaşı ve Elifli Tütün depolarına yap
tırılacak karo mozaik işi 1983 Bayındırlık birim fiyatları üzerinden açık eksiltme 
suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İşin eksiltmesi Samsun Y. T. B. 1. Merkez Müdürlüğü binası içinde topla
nacak olan Satın Alma Komisyonu huzurunda 27/10/1983 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

3 — İşin muhammen keşif bedeli 24.534.254 — TL. dır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek iiçn; 
a) Kanuni konutu bulunması, 
b) Geçici teminatı Tekel Merkez Müdürlüğü veznesine yatırmış olması, 
c) Ticaret odası vesikası bulunması (1983 yılı vizeli), 
d) İhaleye girebilmek için C grubu müteahhitlik karnesine sahip bulunma

sı ayrıca 10.00ü mnik tesviye betonlu karomozaik işinin kabulünü yaptırmış oldu
ğunu taslik eden iş bitirme belgesine sahip bulunmak, 

f) İstekli iş kendi üzerine kaldığı halde işi kesin ihale tarihinden itibaren 
180 iş günü içinde bitireceğini taahhüt etmesi, aksi halde her geçen gün için 
10.000,— TL. ceza ödeyecektir. 

5 — İşin geçici teminatı 736.050,— TL. dır. Teminatlar doğrudan Y. T. B. İ. 
Merkez Müdürlüğü veznesine makbuz mukabilinde yatırılacaktır. 

6 — ödeme işin hitamında kabul heyeti onayından sonra yapılacak, üstle-
nicinin işin kabule hazır olduğunu bildirmesi halinde kontrollukça hazırlanan rapor 
karşılığında Kanuni avans ödemesi yapılacaktır. 

7 — İşin kesin teminatı eksiltme sonundaki tesbit edilen bedelin % 6 kada
rıdır. 

8 — İhale konusu işe ait yerin görüldüğüne dair Merkez Müdürlüğümüzden 
alınacak işyeri görme belgesinin ibrazı gerekmektedir. 

9 — Teminat iş hitamında Sosyal Sigortalar Kurumundan bu işe ait ilişiksiz 
belgesi getirilmesi halinde iade edilecektir. 

10 — 8/2574 sayılı Kararname bu işe uygulanmayacaktır. 

16246 / 1-1 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak - İskan Genel Müdürlüğünden -. 

İNŞAAT İLÂNI 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak - iskân Genel Müdürlüğü Mardin 

Toprak-İskân Müdürlüğü tarafından 2510 ve 1306 sayılı Kanunlar gereğince aşa
ğıda mahiyeti açıklanan tesisin (yapım işleri) 8/2574 sayılı kararname esaslarına 
göre 1984 yılına sari olmak üzere 1306 sayılı Kanunun uygulama şeklini gösterir 
yönetmeliğin 51. maddesine göre «kapalı zarf usulü» ile eksiltmeye konulmuştur. 

İşin cinsi: Göçebelerin iskânı kapsamında yer alan Mardin - İdil - Merkez yeni 
yerleşim yeri II. kısım 50 konut inşaatları. 

Keşif bedeli: 130.000.000,— TL. olup, 
Geçici teminatı : 3.915.000,— Tl,, dır. 
İhale tarihi: 11/11/1983 günü saat 15.00 dir. 
2 — «Kapalı zarf usulü» ile eksiltme Mardin Toprak - İskan Müdürlüğünün 

toplantı salonunda İhale Komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatte yapıla
caktır. 

3 — İhale dosyalarının Mardin Toprak - İskân Müdürlüğünde imza karşılığı 
görülmesi zorunludur. 
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4 — İsteklilerin İhaleye iştirak edebilmeleri için Toprak-İskân Müdürlüğü 
Belce Komisyonu Başkanlığından (İhaleye iştirak belgesi) almaları şarttır. 

5 — İsteklilerin ihaleye iştirak belgesi almak için eksiltme şartnamesinin 5 
(£) maddesinde belirtilen belgelerle birlikte işin keşif bedeli kadar iş bitirme bel
gesi veya işin keşfi kadar iş denetleme belgesi ve limit dahilindeki geçici teminat 
mektubunu veya geçici teminatın fon veznesine yatırıldığına dair makbuz ile en 
geç 7/11/1983 günü saat 17.00'ye kadar müracaat etmiş olmaları şarttır. 

6 — İhaleye katılması yeterli görülenlere yeterlik belgesi 11/11/1983 günü saat 
11.00 den itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir. 

7 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için; 
a) Yeterlik belgesini, 
b) Kanuni ikametgâh belgesini, 
c) Şahıslarda 1983 yılı için vizeli ticaret odası belgesi, şirketlerde ilân tari

hinden sonra alınmış halen faaliyette olduğunu belirtir belge, 
d) Şirketlerde imza yetki sirküleri, 
e) Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfla

rı. 
Yukarıdaki belgeleri havi dış zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar 

Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır. 
8 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
9 — Telgrafla müracaat veya postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 16252 / 1-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremiz Yeşilköy Hava Limanı Yeni Dış Hatlar terminal binasının (B) 
ve (C) Bloklarının temizliği 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf 
usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 3/11/1983 Perşembe günü saat 11.00'de Ankara'da DHMİ Genel 
Müdürlük binası içinde bulunan Ahm, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Tahmini bedeli 4.500.000,— TL. olup, geçici teminatı 135.000,— TL. dır. 
Geçici teminat nakit olarak verilmesi halinde DHMİ Genel Müdürlüğü Sorumlu 
Saymanlığı veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır. 

4 — Eksiltme ile ilgili dosya çalışma saatleri içerisinde Ankara'da DHMİ Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında, DHMİ Yeşilköy Hava Limanı Baş
müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girecek olanlar 1983 yılı tasdikli ticaret odaları belgesinin as
lı veya noterden tasdikli suretine, şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra almış olduk
ları hali faaliyet belgesine ve imza sirkülerine, limit dahili banka geçici teminat 
mektubu veya makbuzu teklif vereceklerin bu işlerle ilgili olarak en az 5 yıl iştigal 
etmiş olması ve bu hususu belgeleyen referansları ekliyeceklerdir. Müracaatların 
şirket olması halinde ödenmiş sermayesinin 5.000.000,— TL. şahıs olması halinde 
ise nakit mevduatının 5.000.000,— TL. olması şart olup bu hususun resmi evrak 
ve veya banka referansı ile belgelemek, önceki faaliyetlerinden dolayı haklarında 
ihbar veya şikayet nedeniyle takibat yapılıp ceza ve ihbar uygulaması yapılmadı
ğına dair bağlı oda ve birlikten alacakları yazıyı istenilen belgelerle birlikte teklif 
mektubunu havi kanuni şekilde düzenliyecekleri kapalı zarflarını belirtilen eksilt
me saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında D H M l Genel Müdürlü
ğü Alım, Satım Komisyonuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek 
zarflar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

16251 / l-ı 
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TEK Sınırlı Sorumlu Iç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü An
kara Merkez İşletme Sorumluluğundan : 

1 — Müessesenüzce, 4 adet 30 kV. hk kauçuk İzole halı (minder) (80-110 eninde 
120-140 boyunda olabilir.) teklif alma yöntemiyle satın alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 379-83/İP referansı 
ile engeç 28/10/1983 günü saat 10.00'a kadar Toros Sokak N o : 12 Sıhhiye/Ankara 
adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Teklif miktarının % 5'i nispetinde geçici güvence yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri İçin; 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname, 
c) Ticaret odasına kayıtlı olma belgesi (1983 yılı) 
d) Sanayici ise sanayi odasına kayıtlı olma belgesini (1983 yılı)tekliflerine 

eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

16239 /1-1 

TCDD İşletmesi 6, İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 
Başkanlığından : 

1 — ik i l i tip olmak kaydiyle çelik işçi soyunma dolabı satın alınacaktır. Şart
namesinde özellikleri yazılı dolaplar dahili piyasadan kapalı zarf yöntemi ile satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait teklif mektuplarının en geç 25/10/1983 Salı günü saat 10.00'a 
kadar Komisyonumuza gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması şarttır. 

3 — Posta ile gönderilecek tekli flerdeki gecikme dikkate alınmayacaktır. 
4 — Bu işe ait şartnamesi ve numunesi mesai saatleri içerisinde Komisyosu-

muzda görülebilir. 
5 — Firmalar teklif edecekleri toplam bedelin % 2,5 nisbetinde geçici teminat 

vereceklerdir. 
6 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir. 16242 / ı-l 

Çeşitli ilânlar 
Sanayi ve Teknoloji Bölge Müdürlüğünden -

SİVAS 

İlânın muhatab ı : ibrahim Onarel varisleri Adile, Gülsüren, Cengiz Onarel 
özler Caddesi No: 54/3 - Adana 

İlânın mevzuu: GMD50455 sayılı amyant madeni müracaat sahasının red
dine dair tebligat 

İlânın sebebi: Adı geçen varisler adreslerinde bulunamadığından tebligat ni
zamnamesinin 46. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilân olunur. 16236 / 1-1 • 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

imar İskân Bakanlığı 7 Bölge Müdürlüğünün 16/9/1983 gün ve 060134031 sayı
lı yazıları ile 5299 ada 14 ve 15 N. lu parsel Başbakanlık Hizmet binaları olarak ay
rılmıştır. 22.500 No. lu Plan Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

llanen ilgililere duyurulur. 18235 / 1 1 
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Türk Standard!arı Enstitüsünden .-

1 — istanbul'da Müesses Keniteks Boya ve inşaat Malzemeleri Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketi ile Enstitümüz arasında mevcut imalat yeterlilik ve kalite 
belgeleri kullanma sözleşmeleri kapsamlarındaki «Kenltex» ticari markalı- «Hazır 
Renkli Sıva» mamulüne ait 708 ve 1609 No. lu sözleşme ve belgeler yönetim kuru
lumuzun 11/10/983 tarih ve VTH/117-1242 sayılı kararı Ue feshedilmiştir. 

2 — Bursa'da Müesses Bursa Jant, Fren ve Pres Sanayii ve Ticaret Anonim 
Şirketi ile Ensttiümüz arasında mevcut imalat yeterlilik ve kalite belgeleri kullan
ma sözleşmeleri kapsamlarındaki «Jantsan» ticari markalı «Kamyon Jantları» 
(B 6,5-20 0 221 ve B 6,5 - 20 0 275) mamulüne ait 654, 1501, 1502 No. lu sözleşme 
ve belgeler yönetim kurulumuzun 11/10/1983 tarih ve VIII/117 -1243 sayıü karan 
ile feshedilmiştir. 

Yukarda belirtilen firmaların bu sözleşmeler ile ilgili belgelerinin geçerlili
ğinin kalmadığı, sözleşmeler konusu mamullerinin TSE belgeli, olarak piyasaya su-
nulamıyacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuş
turma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 16253 / l - l 

Menkul Kıymetler ve 'Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden 

202/26 
idare Merkezi İstanbul'da bulunan halen kayıtlı sermaye sistemine geçmiş 

Nasaş Alüminyum Sanayii ve Ticaret A . Ş. nin 1.500.000.000 Ura olan sermayesi
nin 2.000.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik kupürü 1.000 lira itibari değer
de 500.000 adet hamiline yazılı hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere 11/10/1983 
tarihinden itibaren borsa kotuna alınmıştır. 16230 

204/5 
idare Merkezi İzmir'de bulunan Betontaş Beton Sanayii A. Ş. nin 50.000.000 

lira olan sermayesinin 100.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik kupürü 5.000 
l ira itibari değerde 10.000 adet yeniden değerleme fonundan sermayeye dönüştürü
len hamiline yazılı hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere 11/10/1983 tarihinden 
itibaren borsa kotuna alınmıştır. 16231 

205/30 
İdare Merkezi İstanbul'da bulunan Anadolu Cam Sanayii A. Ş. tarafından 

ihraç edilen % 48 sabit faizli 2 yıl vadeli, birlik kupürü 25.000 lira itibari değerde 
2000 adet. 50.000 lira itibari değerde 1000 adet, 100.000 lira itibari değerde 1500 adet 
ve 200.000 lira itibari değerde, 1250 adet toplam 500.000.000 lirauk 300.000.000 liralık 
kısmı nama, 200.000.000 lirauk kısmı hamiline yazılı n . tertip tahviller 11/10/1983 
tarihinden itibaren borsa kotuna alınmıştır. 16232 

Ankara İli Yenikent Belediye Başkanlığından : 

Kasabamız İmar planına göre yeni gelişme sahası olan Doğusu dere yatağı 
Batısı Ankara Ayaş asfaltı Güneyi Mürtet yolu ile 74.000 ve 72.800 Doğu 53.600 ve 
54.600 Kuzey koordinatları arasında kalan yaklaşık 500. Dönümlük arazi 6785 sayılı 
imar Kanununun 42. maddesine göre Belediyemiz tarafından İmar parselasyonu yaptı
rılarak konu ile ilgll iplanlar ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz binasının girişindeki 
iuvara asılmıştır. 

Bu düzenleme sahasına giren arazi sahiplerine 6785'e 1605 sayılı İmar Kanu
nunun 45. maddesine göre ilânen tebliğ edilir. 16150 / 4-3 



Sayfa : 98 RESMİ GAZETE 19 Ekim 1983 — Sayı : 18196 

RESMİ GAZETE ABONELERİNİN DİKKATİNE : 
Resmi Gazete'nln yıllık abone ve satış ücretlerinde 1 Kasım 1982 tarihin

den itibaren aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1 — Yıllık abone ücreti 8.000 TL. dır. 
2 — Resmi Gazete'yi posta ile alanlar için abone ücretine 6.150 TL. 

posta ücreti eklenir. 
8 — İşletme Müdürlüğümüz satış Mitim ünde «Atılan gazetelerin flab ise; 

Sayfa adedi artması halinde Hatlarda değişmektedir, 
ilgililerin bilgisine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Karan 

Sayfa 

Kanunlar 

2920 Türk Sivil Havacılık Kanunu 1 
2921 iller Bankası Kanununda Değişiklik Kanunu 21 
2922 Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu öğrencilere İlişkin 

Kanun 22 
2923 Yabancı Dil Eğitimi ve öğretimi Kanunu 24 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

83/6854 Devlet Memurları Eğitim Genel Planına Dair Karar 25 

Atama Kararları 
— Millî Savunma, Maliye, Ticaret, imar İskân Bakanlıklaıına Alt 

Atama Kararları 37 
Sirküler 

— ithalata Ait 83/22-26 Sayılı Sirküler 39 

• 
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 40 
— İlânlar 41 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 

GUnündeki Günü Geçmişin 
Sayfa Ftatı (TL.) Flatı (IX.) 

32 SO 50 
64 50 70 
98 70 80 

113 80 90 
128 90 100 
144 100 110 




