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BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, milletvekili seçimi sistem ve usulünü, seçim çev-

releriyle milletvekili sayısını, seçim dönemi ve zamanını, ara seçimi, seçimin yeni
lenmesi, seçilebilme ve aday olma esasları ile milletvekili seçimine ilişkin ilkeleri 
ve uygulamaları düzenler. 

Seçim sistemi ve usulü 
MADDE 2. — Milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim nispî temsil sistemine 

göre, genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde yargı yönetim ve denetimi 
altında yapılır. 

Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanır. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması, açık olarak yapılır. 
Milletvekili sayısı 
MADDE 3. — Milletvekili sayısı dörtyüzdür. 
Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı 
MADDE 4. — İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tesbitinde her il'e önce 

bir milletvekili verilir. 
Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, geri kalan milletvekili 

sayısına bölünmek suretiyle bir rakam elde edilir. il nüfusunun bu rakama bölün
mesiyle her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur. 
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Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı dörtyüzü bulmadığı takdir-
de, nüfusu milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan 
illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller ara-
sında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sıraya göre dağıtılır. 

Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, ik i veya daha fazla il in eşit nüfus 
veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. 

Yapılan bu tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı yediye kadar olan 
iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı yediden fazla olan iller, 
birden fazla seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre 
adlandırılır. 

Bölme sonucu teşekkül edecek bir seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısının, yediye yakın ve mümkün olduğu ölçüde üç, beş ve yedi gibi tek rakamlı 
olmasına dikkat edilir. Bu sayı, üçten az olamaz. 

Bir 11, kendi içinde birden fazla seçim çevresine bölünürken; 

a) İlçelerin mülki bütünlüğü korunur. 

b) Aynı seçim çevrelerinde yer alacak ilçelerin nüfusu ve coğrafi durumları 
gözönünde bulundurulur. 

Bir ilin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevre
lerinin çıkaracakları milletvekili sayısı, nüfusları bakımından illerin milletvekili sa-
yısının tespitine ilişkin esaslara göre belirlenir. 

Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sayısının ilânı 
MADDE 5. — Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 

sayısı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklan
masından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek 
Resmî Gazete, radyo ve televizyonla ilan edilir. 

Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü 
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının 3 Temmuz günü, seçimin başlangıç 

tarihidir ve Ekim ayının ikinci Pazar günü oy verilir. 
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Bü

yük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. 
Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre 

bu işlem tekrarlanabilir. 

A r a seçimi 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması 

halinde, ara seçime gidilir. 
A r a seçimleri, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz 

ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin Kayısı, üye tam
sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına 
Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. 

Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz. 
Seçimin yenilenmesi 
MADDE 8. — Seçim dönemi bitmeden önce, seçimin yenilenmesine Türkiye 

Büyük Millet Meclisi veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Ba
kanlar Kurulu tarafından kırksekiz saat içinde ilân olunur. 

Yenileme kararının verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden 
ilk Pazar günü oy verilir. 
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Sürelerin tespiti 
MADDE 9. — Seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimi yapılmasına karar 

verildiği hallerde, Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Te-
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ve 2820 sayılı Siyasi Par-
tiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygula
yabilir. 

Seçilme yeterliği 
MADDE 10. — Otuz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seciler 

bilir. 
Milletvekili seçilemeyecek olanlar 
MADDE 11. — Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler : 
a) İlkokul mezunu olmayanlar, 
b) Kısıtlılar, 
c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, 
d) Kamu hizmetinden yasaklılar, 
e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi 

ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, 
f) Affa uğramış olsalar bile; 
1. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçak
çılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştır
ma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan 
veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar, 

3. Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı 
sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tah-
rik etme suçlarından mahkûm olanlar, 

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fık-
ralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işle
mekten mahkûm olanlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seçim öncesi İşleri 

Adaylık 
MADDE 12. — Bir siyasi partiye mensup olsun veya olmasın seçilme yeter

liğine sahip her Türk vatandaşı bu Kanun hükümlerine göre milletvekilliğine aday
lığını koyabilir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tes
pit ve ilân ettiği seçime katılabilecek siyasi partiler, 2820 sayılı Siyasi Partiler Ka
nunu hükümlerine göre, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar 
ki , bu partilerin katıldıkları her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 
i k i katı aday göstermeleri şarttır. 

İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasi partilerin du
rumu 

MADDE 13. — Herhangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında millet
vekili sayısının iki katı aday göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin 
herhangi birinde seçilecek milletvekili sayısının iki katından eksik aday göstermiş 
bulunan siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 
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îlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren ik i gün içinde eksik kalan adaylık
ları doldurur. Aksi takdirde o siyasi parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma 
hakkını kaybeder. 

İller toplamının yarısından fazlasında aday gösteren partilerin durumu 
MADDE 14. — Siyasi partiler tarafından iller toplamının yansından fazlasın

da milletvekili sayısının iki katı aday gösterilmiş olmakla beraber, yarıyı geçen se
çim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday gösterilmesi halinde, Yüksek Se
çim Kurulunca o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday listelerinin 
tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren ik i gün içinde o çevrelerin liste
lerindeki eksikleri tamamlar. Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kal
mak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyasi parti, seçime katılma 
hakkını kaybeder. 

İtiraz üzerine meydana gelen eksikler 
M A D D E 15. — Siyasî partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine 

eksiklik husule geldiği takdirde, Yüksek Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren ik i 
gün içinde bu eksikler tamamlanır. Aksi takdirde yukarıdaki maddeler hükümleri, 
bu hallerde de uygulanır. 

Siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylar 
MADDE 16. — Siyasî partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday göste

remezler. 
Siyasi partilere kayıtlı olmayan kimselerin, herhangi bir siyasi parti tarafın

dan aday gösterilmeleri, kendilerinin yazılı muvafakatlarına bağlıdır. 
Bir kimse aynı zamanda değişik siyasi partiden veya aynı partiden aynı se

çim için birden fazla seçim çevresinden aday olamaz, aday gösterilemez ve seçi
lemez. 

Bağımsız adaylar da, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinde aday ola
maz ve seçilemez. 

Kurullarda görevli hâkimlerin durumu 
MADDE 17. — Yüksek Seçim Kurulu ve i l seçim kurulu başkan ve üyeleri ile 

ilçe seçim kurulu balkanları, bu görevlerinden ancak adaylıklarını koymaları ha
linde çekilebilirler. Adaylığı tercih edenler, bu tercih haklarırını genel ve ara seçim
lerin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde 
yenileme kararının ilânından başlayarak yedi gün içinde kullanabilirler. 

Adaylığı tercih edenler, 18 ve 19 uncu maddelerde, memurlar hakkında ko
nulan kayıtlara tabi olurlar. 

İl ve ilçe seçim kurullarında görevlendirilen hâkimlerin görevli bulundukları 
seçim çevrelerinde, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri 
hısımları adaylıklarını koydukları veya aday gösterildikleri takdirde, bu hâkimler 
seçim kurullarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili merciine bil
dirmek zorundadırlar. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu 
derece dahil) kan ve sihri hısımları hakkındaki İşlemlerde kurul toplantılarına ka-
tılamazlar. 

Memurların ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının adaylığı 
M A D D E 18. — Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, 

yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 
kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hiz
met bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve subaylar ile 
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astsubaylar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenme-
sine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilânından başlayarak yedi gün 
içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve 
aday gösterilemezler. 

Görevden ayrılmaya ilişkin hükümler 
MADDE 19. — 18 inci madde kapsamına girenlerin ayrılma istekleri en ya

kın amire verilecek bir dilekçeyle yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, 
amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal 
gönderilir. Dilekçe sahibine, dilekçenin alındığına dair bir belge ve mertebeler sil-
silesiyle amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da müracaat 
yapılabilir. 

Dilekçenin bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün 
içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur. 

Subay ve astsubayların savaş ve seferberlik hallerindeki ayrılma istekleri hariç 
olmak üzere, ayrılma hakkını kazanmış olanların, ayrılma istekleri reddedilemez. 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı
dır. Ayrılma istekleri kabul edilen subay ve astsubaylardan milletvekili seçilme
miş olanlar sonradan bu isteklerinden vazgeçemezler ve silahlı kuvvetlere döne
mezler. 

Ayrılma hakkını kazanmamış olduklarından dolayı, ayrılma istekleri redde
dilenler, aday listesine giremezler ve adaylıklarını koyamazlar. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propa
ganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Subaylar ile astsubaylar ve 
görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu 
mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar. 

Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri 
MADDE 20. — Siyasi partilerin genel merkezleri, seçime katılacakları çev

relere ait aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna alındı belgesi karşılığında önse
çim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar verirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derhal i l seçim kurullarına bildirir. Yüksek 
Seçim Kurulu, bütün siyasi partilerin aday listelerini Resmî Gazete ve radyo ile 
i l seçim kurulları da kendi çevrelerine ait olanları alışılmış araçlarla geçici liste
ler halinde ilân ederler. 

Bağımsız adayların müracaatı 
MADDE 21. — Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak müracaat, ada

yın milletvekili seçilmek istediği çevrenin i l seçim kurulu başkanlığına, bu Kanu
nun adaylık için aradığı şart ve vasıflan haiz olduğunu belirten bir yazı ile önse
çim gününden on gün sonraki gün, saat 17.00'ye kadar yapılır. Kurul başkanlığı, 
müracaatın alındığına dair bir belge verir ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna bil
dirir. Yüksek Seçim Kurulu bu müracaatları i l seçim kurulları da kendi çevrele
rine ait olanları, alışılmış araçlarla geçici listeler halinde ilân ederler. 

Bağımsız adaylık için başvuranlar; en yüksek derecedeki Devlet memurunun 
brüt bir aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu mil
letvekili seçilebilmek için gerekli başvurma belgelerine eklerler. 

Adaylara karşı itiraz 
MADDE 22. — Adayların geçici olarak ilânından itibaren iki gün içinde i l se

çim kuruluna itiraz edilebilir, itirazlar, ıl seçim kurullarınca, en geç iki gün içinde 
karara bağlanır. 
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ilgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz ede
bilirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilânı 
gününe kadar bu itirazları karara bağlar. 

Adayların incelenmesi 
MADDE 23. — Bir i l , bir kaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile i l seçim 

kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonun
da, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu 
görürlerse, durumu geçici ilân tarihinden itibaren ik i gün içinde ilgili adaya, siyasi 
partilerin i l başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 

Adayların ilânı 
MADDE 24. — Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu bütün 

adayları oy verme gününden önceki ellibeşinci gün, seçim çevreleri itibariyle Res
mi Gazete ve radyo ile ilân eder. 

İl seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki adayları, Yüksek Seçim Ku
rulunun belirttiği tarihte, alışılmış araçlarla ilân ederler. 

Adaylıktan istifa ve ölüm 
MADDE 25.— Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat 

17.00'ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek eksil
meler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, aday listelerinde yukarıdaki 
nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına göre kaydırıl
mak suretiyle boşalan yerler doldurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 
MADDE 26. — Milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır. 
Milletvekili seçimlerinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların birleşik oy 

pusulaları, aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır : 
a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük

leri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (l) numaralı bendindeki esaslara uy
gun olarak, kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bu
lunan, özel surette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından bas
tırılır. 

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasi Partiler» ve bağımsız aday 
varsa «Siyasî Partiler ve Bağımsız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, 
seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
çekilen kura sırasına göre. en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altın
da kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya 
çizgiden sonra çapı ik i santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların 
altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan aday
larının ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır ve her adayın ismi 
hizasına birer boş kare konulur. 

c) Siyasi parti sütunları arasında «Evet» mühürünün yarıçapı kadar ve iki 
çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır. 

d) Siyasi parti sütunlarından sonra bağımsız adayların adı ve soyadı ve 
onun yanına da yukarıda tarif edilen boş daire konulur. Bunların altı çizilir. 

e) Birden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar alt alta, yukarıda tarif edil
diği gibi çekilecek kuradaki sıralarına göre, aralarında yeterli boşluk kalacak şe
kilde yerleştirilir. 
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Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve mühürlenmesi 
MADDE 27. — Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları dörtyüzlük 

paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlendikten 
sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir. 

Paketleri alan ilçe seçim kurulları, hangi numaralı paketin hangi sandık 
kuruluna verildiğini bir tutanakla tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu, oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel 
paketi açar ve birleşik oy pusulalarının tamamını sândık kurulu mühürü ile mü
hürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pusulalarından bir adet verilirken 
sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulun
madığı kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

Siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları liste sırasına göre i l se
çim kurullarınca basılı listeler halinde oy verme ve sandık alanında görülebilir 
yerlere asılır. Bu listelerde, bağımsız adaylar da ayrı bir sütunda ve birleşik oy 
pusulasındaki sıraya göre gösterilir. 

Oyların kullanma şekli 
MADDE 28. — Seçmen, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yaptırılıp sandık 

kurullarına kadar ulaştırılmış bulunan ve sandık kurulu başkanında oy verme 
süresince bulundurulması mecburi olan ve birleşik oy pusulası ile birlikte kendi
sine verilen «Evet» yazılı mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme 
yerine girer. 

Seçmen : 
a) «Evet» mühürünü sadece tercih ettiği siyasi partiye veya varsa yalnızca 

bağımsız adaya ait özel daire içine basmak veya 
b) «Evet» mühürünü tercih ettiği bir siyasî partiye ait özel daire içine bas

makla birlikte, bu partiye ait aday listesinden o seçim çevresinden çıkacak millet
vekili sayısı kadar olmak kaydıyla seçilmesini istediklerinin adlan hizasındaki boş 
karelere (x ) çarpı işaretini koymak, 

Suretiyle oyunu kullanabilir. 
Oyunu kullanan seçmen, birleşik oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve 

zarfı yapıştırır. «Evet» yazılı mühürü, sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu 
sandığa atar. 

Seçmen, oyunu doğrudan doğruya veya tercihli olarak kullanmış ise «Evet» 
mühürünü bastığı partiye bir oy vermiş sayılır. Seçmen, «Evet» mühürünü bağımsız 
adaya ait daireye basmış ise, o bağımsız adaya bir oy vermiş sayılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» 
mühürünü bastığı siyasi partinin o seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısı ka
dar adayına, baştan itibaren, listedeki sıraya göre birer tercih işareti koymuş sa
yılır. 

Seçmen, oyunu yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şekilde kullanmış ise, «Evet» 
mühürünü bastığı siyasi parti adaylanndan adları hizasında bulunan boş kareler 
içine IX) çarpı işareti koyduğu adaylara tercihini kullanmış sayılır. Ancak, adlan 
hizasındaki boş kareler içine (X) çarpı işareti konulan aday sayısının o seçim çev
resinden seçilecek milletvekili sayısından çok veya az olmaması gerekir. 

Tercih işaretlerinin kareler dışına veya yukarıdaki fıkrada belirtilen sayıya 
uyulmadan konulması halinde, tercih işaretleri, o oy pusulasını geçersiz kılmaz. An
cak, oy pusulası yapılmış olan tercihler dikkate alınmaksızın ilgil i parti lehine ve
rilmiş bir oy sayılır. 
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Geçerli oyların hesabı 
MADDE 29. — Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasi partinin 28 inci mad

denin (a) ve (b) bentleri uyarınca almış olduğu geçerli oylarının toplamı siyasi par
tinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu gösterir. 

Bağımsız adayın almış olduğu geçerli oy. 28 inci maddenin (a) bendi uyarın
ca elde ettiği geçerli oyların toplamıdır. 

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca siyasi partiler ile bağımsız adayların al
dıkları geçerli oyların toplamı o seçim çevresinin geçerli oylarını gösterir. 

Ülke düzeyindeki oylar, bütün seçim çevrelerine ait geçerli oyların toplamıdır. 
Sayımın tutanağa geçirilmesi 
MADDE 30. — Sandık kurulu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç

men Kütükleri Hakkında Kanunun 105 inci maddesi uyarınca oyların sayım ve dö
kümünü yaparken, tutanakta ayrıca her siyasi parti için verilen tercih işaretli oy 
pusulalarının sayısı ile parti adaylarına verilen tercih işaretlerinin sayısını da gös
terir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimden Sonra Yapılacak İşler 

İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi 
MADDE 31. — İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, si

yasi partiler ile bağımsız adayların herbirinin aldıkları oy sayısını tespit ederek tu
tanağa geçirir. Bu tutanakta ayrıca, her siyasi parti için verilen tercih işaretli oy 
pusulalarının sayısı ile parti adaylarına verilen tercih işaretlerinin sayısı da gös
terilir. 

İl seçim kurullarında birleştirme 
MADDE 32.- — îl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları, 

yukarıdaki maddede belirtilen şekilde birleştirir ve her seçim çevresindeki; 
a) Seçmenlerin sayısını, 
b) Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, geçerli sayılarak hesaba 

katılan oy pusulaları sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını, 
f) Seçime katılmış olan siyasi partiler ile bağımsız adaylardan herbirinin al

dığı oy miktarını gösteren geçerli oy pusulaları sayısını, 
g) Her siyasi parti için verilen tercih işaretli oy pusulası sayısını, 
h) Siyasî parti adaylarının almış oldukları tercih işaretleri sayısını, 
Seçim çevrelerine göre ayrı ayrı tutanağa geçirir. 
Genel baraj ve hesaplanması 
MADDE 33. — Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan 

çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüzde onunu geçmeyen partiler milletvekili çıka 
ramazlar. 

İl seçim kurulları, yukarıdaki maddeye göre, birleştirme tutanağını düzenle
dikten sonra sonuçları en seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsizle Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirirler. 

Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerden bu şekilde alınan bilgilere göre, Türkiye 
genelinde geçerli oyların toplamını yapar ve her siyasî partinin aldığı geçerli oy 
toplamını genel geçerli oy toplamına bölerek, siyasî partilerin ülke genelinde aldığı 
oy yüzdesini hesaplar ve yüzde onluk barajı aşan siyasi partilerin isimlerini i l seçim 
kurullarına bildirir ve ilân eder. 
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Bu ilandan sonra, bir veya bir kaç seçim çevresinde, seçimin iptaline karar 
verilmesi ülke genelinde alınan oy yüzdesinin yeniden tespitini gerektirmez. 

Bir seçim çevresinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde edecekleri 
milletvekili sayısının hesabı 

MADDE 34. — Bağımsız adaylar ile yukarıdaki maddede yazılı oranı aşan 
siyasi partilerin, bir seçim çevresinde elde edecekleri milletvekili sayısı aşağıdaki şe
kilde hesaplanır: 

Bir seçim çevresinde, kullanılan geçerli oyların toplamının, o çevreden çıka
cak milletvekili sayısıma bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan siyasî par
tilere ve bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. 

Seçime katılmış ve yukarıdaki fıkrada belirtilen seçim çevresi barajını aşmış 
olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy 
sayılan da hizalarına yazılır. Siyasi partilerin oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, 
sonra üçe ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar 
bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayırım yapılmak
sızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çıkacak milletve
ki l i sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, rakam-
ların büyüklük sırasına göre milletvekillikleri tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bun
lar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Seçime katılan siyasî partilerden hiçbirisi yukarıdaki ikinci fıkrada gösteri
len sayı kadar oy almamışlarsa milletvekillikleri üçüncü ve dördüncü fıkra hüküm
lerine göre paylaştırılır. 

Siyasi parti adaylarından seçilenlerin tespiti 
MADDE 35. — Bir seçim çevresinden, siyasi partilerin adaylarından seçilen

ler aşağıdaki şekilde tespit edilir: 

a) 34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı milletvekillikleri sayısı tes
pit edildikten sonra, her parti için ayrı ayrı olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulunca 
bastırılan cetvele; 

1. Adayların adları alt alta yazılır. 
2. Siyasî parti için tercih işareti kullanılmak Suretiyle verilen geçerli oy pu

sulası sayısı, o seçim çevresinde partiye verilmiş tüm geçerli oy. sayısının en az yüz
de yirmibeşi oranında olduğu takdirde; her adayın adının hizasına 28 inci mad
denin (a) ve (b) bentleri uyarınca aldığı tercih işareti sayısı kaydedilir. 

b) Yukarıdaki (a) bendi hükümlerine göre adayların aldıkları tercih işaret
lerinin kaydedilmesi halinde; en çok tercih işareti alandan başlamak üzere o parti
den milletvekilliğine seçilenler sırasıyla tespit edilir. O partinin son milletvekilliği için 
tercih işaretlerinin eşit olması halinde parti listesinde önde bulunan aday seçilmiş 
sayılır. 

c) Tercih işareti kullanılmak suretiyle o siyasi partiye verilen geçerli oy pu
sulası sayısı (a) bendinde gösterilen yüzde nispetinin altında ise; tercih işaretleri 
dikkate alınmayıp o partiden milletvekilliğine seçilenler parti listesindeki sıraya gö
re tespit edilir. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 

îl seçim kurulu başkanı milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir 
suretini o seçim çevresinde ilân ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile i l se
çim kurulu kapısına astırır. 
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Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların 
verilmesi 

MADDE 36. — Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soy
adları ve parti adayı iseler mensup oldukları siyasî parti, i l seçim kurullarınca en 
seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsiz ile seçim çevreleri de gösterilerek 
Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. 

Milletvekili seçilenlere, i l seçim kurulu tarafından, milletvekili seçildikleri
ne dair derhal bir tutanak verilir. Bu tutanaklardan ik i örneği de Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına en seri vasıtayla gönderilir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
tutanaklardan birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verir. 

Seçim sonuçlarının yayımı 
MADDE 37. — Yukarıdaki maddenin birinci fıkrası uyarınca i l seçim kurul

larından bilgi verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri bekletmeden radyo ve 
televizyon ile derhal yayımlar. 

Bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak 
suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazın incelenerek karara bağlanması 
beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçilenle
rin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonları ile 
derhal yayımlanır. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine. 
Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda Radyo ve Televizyon ve Resmi Gazete ile 
ikinci bir bildiri yayımlayarak, iller ve seçim çevreleri itibariyle, milletvekili seçi
lenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen sayısını, katılma 
oranını, geçerli oy pusulası sayısını her parti ile bağımsız adayların kazandıkları oy 
sayısını açıklar. v 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçim kurulları arasında 
seçimle ilgili haber, yazı, bilgi ve malzemenin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yayım
lanması 

MADDE 38. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından kendisine verilecek belgelere dayanarak, iller, seçim çevreleri ve ilçe
ler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibariyle, sandık kurulları tutanaklarında 
bulunan bilgileri en geç, seçimi takip eden bir yıl içinde yayımlar. 

Seçimin veya tutanağın iptali 
MADDE 39. — Oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile ba

ğımsız adaylara bölümüne ilişkin olarak milletvekili tutanaklarına yapılan itiraz 
üzerine yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline 
karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre 
seçilmiş oldukları anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları ve
rilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar 
verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır ve Yüksek Seçim Ku
rulu seçimin iptaline dair kararla birlikte o çevrede, seçimin yapılacağını Resmi Ga
zete ve diğer vasıtalarla derhal ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verme 
günüdür. 

Yukarıdaki fıkralar dışında milletvekillerinden bir veya birkaçının tutanak
larının iptaline karar verildiği takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yeri
ne. 34 ve 35 inci madde esaslarına göre sıradaki adaya tutanak verilir. 

Sırada olanlar yetmediği takdirde, açık kalan milletvekillikleri için Kanunun 
ara seçimi hakkında kabul ettiği hükümlere uyulur. 
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Seçim belgelerinin saklanması 
MADDE 40. — Hesaba katılan ve katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusu

laları, sayım ve döküm cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve seçimle 
ilgili diğer her türlü evrak, ik i yıl süre ile ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı, illerde 
i l seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun talebi olma
dıkça hiçbir yere gönderilemez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Bağımsız adayların emaneten yatırdıkları para hakkında yapılacak işlemler 
MADDE 41. — Milletvekili seçimi sonucunda bağımsız adayın aldığı oy mik

tarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayısının seçilecek milletvekili sayısına bölün
mesinden çıkan rakamın üçte birinden az olduğu takdirde, emanete yatırılan para 
Hazineye gelir kaydedilir. 

ö len veya kanunî süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları redde
dilen veya yukarıdaki fıkrada belirtilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara 
veya kanuni mirasçılarına seçimden sonra müracaat etmeleri halinde emanetteki 
para geri verilir. 

Özel hüküm bulunmayan hallerdeki uygulama 
MADDE 42. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde, 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçimlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekil
de gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlar ı almaya yetkilidir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Değiştirilen Kanun Hükümleri 

MADDE 43. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun maddelerinde bulunan «Cumhuriyet Se
natosuna ilişkin hükümler» madde metinlerinden çıkarılmıştır. 

MADDE 44. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (3) numaralı bent 
eklenmiştir. 

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunanlar. 
MADDE 45. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (4) ve (11) numaralı 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup illerin en az yarı
sında ve en az altı ay evvel i l ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin 
adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci 
haftasında tespit ve ilân etmek, 

11. Siyasî partilerin, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye baş
kanlığı ile belediye ve i l genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabilmeleri 
için, illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş 
ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup
larının bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o il in ilçelerinin en az üçte birinde 
teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasî par
tileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde 
yenileme kararının ilânından sonraki beş gün içinde ilân etmek. 
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MADDE 46. — 29.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin bir ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasî par
tiler, oy verme gününden önceki 7 nci günden itibaren oy verme gününden önceki 
gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonda propaganda yapabilirler. 

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsız
lık ve eşitlik içinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu tarafından sağlanır. 

MADDE 47. —- 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 103 üncü maddesinin (4) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4. Arkasında sandık kurulu başkanlığının mühürü bulunmayan birleşik oy 
pusulaları. 

MADDE 48. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Propaganda toplantılarına karşı suçlar 
Madde 149. — Her k im 51 inci maddede gösterilen heyetin kurulmamış ol

duğu toplantıda söz alır ve söylerse, üç aydan altı aya kadar hapis ve üçbin liradan 
onbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. ^ 

Herhangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya 
devamına imkân vermeyecek hareket ve tertiplerle onu ihlâl eden kimse altı aydan 
bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu fiiller, ikiden fazla kimse tarafın
dan ittifak edilerek herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanılarak veya 
tehdide başvurularak işlenirse, faillerin her biri ik i yıldan beş yıla kadar hapis ce
zasıyla cezalandırılır. Eğer fiil , içlerinden en az biri silahlı olan ikiden fazla kişi 
tarafından ittifak edilerek veyahut aralarında ittifak olmasa bile içlerinden en az 
ikisi silahlı bulunan üç veya daha fazla kimse tarafından işlenirse, faillerin her 
biri beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 49. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 151 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inden sonra ve oy verme günün
de umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya pro
paganda yapanlar veya bu maksatla yayınlarda bulunanlar veya ne suretle olur
sa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle ya
pılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda ya
panlar veya asılsız şayialar çıkaranlar üç aydan altı aya kadar hapis ve onbeşbin 
liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 50. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 152 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Her kim kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya ve
rilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vadeder 
veya verir, yahut resmî, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve menfaatler vait 
veya temin ederse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Verilen, 
vait veya temin edilen menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil masraf
ları veya hizmetlerinin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 
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MADDE 51.— 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Oy kullanmaya engel olmak 
Madde 153. — Yukarıdaki maddede yazılı maksatlar için, o maddede yazılı 

suretlerle seçmenleri toplayanlar ve bir köy veya bir mahalleden veya bir meskûn 
mahalden veya sair yerlerden sandık yerine gelmelerini menedenler hakkında bir 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunun veya sıfatının veya herhangi bir kimsenin 
haiz bulunduğu selâhiyetin suiistimali suretiyle işlendiği takdirde, verilecek hapis 
cezası iki yıldan az olamaz. 

MADDE 52. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Matbua ve ilânların tahribi 
Madde 157. — Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına veya ilânına 

mani olanlar veya bunları tahrip edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

MADDE 53. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 159 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Sandık başında müdahale ve ihtara riayetsizlik 
Madde 159. — Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından 

ayrılmayan veya herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bun
lara teşebbüs eden kimse üç aydan bir yıla kadar hapis ve üçbin liradan onbeşbin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 54. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 160 ıncı maddesinin 1 Ve 2 nci fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy ver
meye teşebbüs eder veya verirse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan 
yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren üç yıldan 
beş yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. 

MADDE 55. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 161 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla 
olursa olsun oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını 
açan, çalan veya tahrip eden veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, 
çalan veya değiştiren kimse üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin liradan yet-
mişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 56. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 162 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Siyasî partilerin veya bağımsız adayların oy pusulalarını veya seçime mü
teallik her türlü evrakı zapt veya imha eden veya bozan veya oy verme yerine 
götürmelerine veya dağıtılmalarına mani olanlar bir yıldan üç yıl kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılırlar. 
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MADDE 57. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 164 üncü maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Her kim, sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seç
men listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak 
basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy atar veya attırır ise üç yıldan beş 
yıla kadar hapis ve onbeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 

3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir 
veya seçim tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif 
eder veya ettirirse, beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 58. —- 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
Madde 168. — Kurullarca düzenlenen ve oy verme ve seçim neticelerini gös

teren tutanakların asılı suretlerini yırtan, bozan, kaldıran kimse hakkında altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

MADDE 59. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 169 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Resmî makamların bildirilerine karşı işlenen suçlar 
Madde 169. — Her kim, seçim muamelelerine ait olmak üzere mercileri tara

fından yayınlanan beyanname ve tebliğlerin, ilân ve asılmasına mani olur veya bun
ları yırtar veya bozar veya kaldırırsa üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla ceza
landırılır. 

MADDE 60. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 170 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

içki yasağına aykırı hareketler 
Madde 170. — Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık yerlerde 

ispirtolu içki verenler, satanlar veya içenler veya herhangi bir suretle açık veya 
kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar üç aydan altı aya kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılırlar. 

MADDE 61. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 180 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren iki 
yıl içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz. 

MADDE 62. — 22.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ge
mici 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yapıla
cak ilk milletvekili genel seçimleri için önseçim yapılmaz. 

Milletvekili adayları, seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı ka
dar gösterilir. 

Milletvekili adayları; doğrudan kurucular kurulu üyelerinin en az üçte iki 
çoğunluğu tarafından milletvekili genel seçim tarihinden en az yetmiş gün önce 
tespit edilir ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 
Seçimle ilgili müteakip işlemler seçim mevzuatına göre yürütülür. 
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Bu Kanunun ve Seçim Kanununun çeşitli hükümlerinde yer alan seçim çev
relerinde iki kat aday gösterilmesine ilişkin hükümler, ilk milletvekili genel se
çimlerinde uygulanmayıp, seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı şek
linde uygulanır. 

YEDİNCİ BOLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıla
cak milletvekili seçimi için oy verme günü 6 Kasım 1963 tarihidir. 

Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fık
rada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilân edilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabilir. 

6 Kasım 1883 tarihinde yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin 
bu Kanunun 6 nci maddesinde öngörülen beş yıllık süresinin hesabında, oy verme 
günü olarak Ekim 1983 ayının ikinci Pazar gününün tarihi esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıla
cak ilk milletvekili seçiminde siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için büyük 
kongrelerini yapmış olmaları şartı aranmaz. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca tes
pit ve ilan edilecek seçim döneminin başlangıç tarihine kadar illerin en az yarısın
da teşkilat kurmuş olmaları gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun geçici dördüncü 
maddesinde, siyasi parti kurucuları üzerinde, Milli Güvenlik Konseyinin inceleme
de bulunmak ve haklarında olumsuz karar alınanların değiştirilmesini talebetmek 
yetkisi, aynı kanunun geçici altıncı maddesine göre, bu Kanunun yürürlüğe girme
sini müteakip yapılacak ilk milletvekili genel seçimleri için siyasi partilerin kuru
cular kurulunca tespit edilecek milletvekilleri adayları hakkında da aşağıdaki esas
lara göre uygulanır. 

a) Millî Güvenlik Konseyi; Siyasi Partilerce hazırlanan milletvekili aday 
listelerini. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından geçici olarak ilân edildiği 
tarihten itibaren oniki gün içinde inceler. 

b) Yukardaki (a) bendi hükümlerine göre yapılan inceleme sonunda Milli 
Güvenlik Konseyince hakkında olumsuz karar alınan milletvekili adaylarının isim
leri ilgili siyasi parti listelerinden çıkartılmak üzere Yüksek Seçim Kurulu Baş
kanlığına bildirilir. Millî Güvenlik Konseyinin adaylar hakkında aldığı bu karar 
kesindir. 

c) Milli Güvenlik Konseyinin Kararı üzerine siyasî parti aday listelerinden 
çıkartılan adaylar yerine ilgili siyasî partiler Millî Güvenlik Konseyinin olumlu 
görüşünü almak kaydıyla iki gün İçinde listelerindeki noksan adayları tamamlıya-
bilirler. 

d) Kanunun siyasi partilerin seçimlere katılabilmelerine ilişkin hükümleri 
saklı kalmak koşuluyla Milli Güvenlik Konseyi tarafından olumsuz karar alınmak 
suretiyle listeden çıkartılmış bulunan adaylar nedeniyle listenin, herhangi bir ne
denle tamamlanamamış olması o siyasî partinin kalan adaylarla seçime katılmasına 
engel olmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıla
cak ilk milletvekili genel seçiminde; Milli Güvenlik Konseyi, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tarafından geçici olarak ilân edilen listedeki bağımsız adayların durumu 
nu, ilân tarihinden itibaren oniki gün içinde inceler. 
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Hakkında olumsuz karar alman bağımsız aday, listeden çıkarılmak üzere 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Mi l l i Güvenlik Konseyinin bağımsız 
adaylar hakkında aldığı bu kararlar kesindir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yapılacak 
ilk milletvekili genel seçimlerinde, seçmenler «Evet» mühürünü sadece tercih et
tiği siyasî partiye veya varsa yalnızca bir bağımsız adaya ait özel daire içine bas
mak suretiyle oylarını kullanırlar. Adaylar için tercih işareti kullanılmaz. 

Seçmen tarafından ilgili siyasi partiye ait özel daire içine mühür basıldıktan 
sonra o partiye ait listede tercih işaretleri konmuş ise bu işaretler oy pusulasını 
geçersiz kılmaz. 

Sayımın tutanağa geçirilmesi, ilçelerde, i l seçim kuru llarındaki birleştirme 
işlemleri yukarıdaki fıkraların esasları gözönünde bulundurularak yapılır, 

34 üncü madde uyarınca partilerin kazandığı milletvekillikleri sayısı tespit 
edildikten sonra birleşik oy pusulasında yeralan parti listesindeki sıraya göre o 
partiden milletvekilliğine seçilenler tespit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
otuz gün içinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından son genel nüfus sayımı sonuçla
rına göre, 4 üncü madde uyarınca seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaraca
ğı milletvekili sayısı tespit edilerek Resmi Gazete, radyo ve televizyonla ilân edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk mil
letvekili genel seçimlerinde ilçe seçim kurulu, bir başkan ile altı asıl ve altı yedek 
üyeden oluşur. İlçe seçim kurulunun ik i asıl ve ik i yedek üyesi memurlar arasın
dan, dört asıl ve dört yedek üyesi seçim çevresinde seçime katılmış siyasî parti üye
leri arasından seçilir. O seçim çevresinde dörtten fazla siyasi parti seçime katılmış 
İse, ilçe seçim kurulunun partili asıl üyelerinin hangi partilerden alınacağı, ilçe se
çim kurulu başkanı tarafından kura ile tespit edilir. Bu halde partili yedek üyeler 
asıl üyelik alamayan siyasî partilere öncelik verilmek suretiyle aynı şekilde kura 
İle belirlenir. 

Bu seçim çevresinde dörtten az siyasi parti seçime katıldığı takdirde ilçe se
çim kurulunun boş kalan üyelikleri, parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabilecek 
kişilerin seçilmesi suretiyle tamamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk mil
letvekili genel seçimlerinde sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üye
den oluşur. 

İlçe seçim kurulu başkanı-, 
a) Sandık kurulunun başkanı ile ik i asıl ve ik i yedek üyesini memurlar ara

sından, 
b) Sandık kurulunun partili dört asıl ve dört yedek üyesini o seçim çevresin

de seçime katılmış bulunan siyasi parti üyeleri arasından, 
Seçer. 
O seçim çevresinde dörtten fazla siyasî parti seçime katılmış ise her sandık 

kurulu için ayrı ayrı olmak üzere ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kura ile san
dık kurullarının asıl üyeliğinin hangi siyasî partilere verileceği tespit edilir. Bu hal
de sandık kurullarının partili yedek üyeleri asıl üyelik alamayan siyasî partilere ön
celik verilmek suretiyle aynı şekilde kura ile belirlenir. 

Sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilecek memur bulunamadığı veya o se
çim çevresinde dörtten az siyasi parti seçime katıldığı takdirde, kurulun boş kalan 
üyelikleri parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabilecek kişilerin seçilmesi suretiyle 
tamamlanır. 
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GEÇlCÎ MADDE 9. — Yapılacak ilk milletvekili genel seçimlerinde; 
a) önceden kütüğe yazıldıkları halde oy verme tarihinde kısıtlı veya kamu 

hizmetlerinden yasaklı olanlar veya ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu 
olarak bulunanlar oy kullanamazlar. 

b) Yazım veya güncelleştirme sırasında hükümlü veya tutuklu oldukları için 
kütüğe yazılmayanlardan, bilahare tahliye edilenler oy verme gününden önceki on-
beşinci gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kurulu
na tahliye edildiklerine ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme yeterliği
ne sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakıl
maksızın kütüğe ve ikametgâhlarının bulunduğu sandık listelerine dahil edilmele
rine ilçe seçim kurullarınca karar verilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — İlk milletvekili genel seçiminde kullanılacak seçmen 
kütüklerinin yazım veya güncelleştirilmesi sırasında yurt dışında bulunan Türk va
tandaşları seçim gününden önceki onbeşinci gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhları
nın bulunduğu yer ilçe seçim kuruluna pasaportlarıyla başvurmaları ve oy verme 
yeterliğine sahip olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına 
bakılmaksızın kütüğe ve sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim kurullarınca 
karar verilir ve durum, hangi sandıkta oy kullanabilecekleri de belirtilmek suretiyle 
pasaportlarına işlenir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — İlk milletvekili genel seçiminde kullanılacak seçmen 
kütüklerinin yazım veya güncelleştirilmesi sırasında er, onbaşı, kıta çavuşu veya 
askeri öğrenci oldukları için kütüğe yazılmayanlardan; terhis edilen veya askerlikle 
ilişiği kesilenler ile subay veya astsubay olanlar oy verme gününden önceki onbe
şinci gün saat 17.00'ye kadar ikametgâhlarının bulunduğu yer ilçe seçim kurullarına 
bu durumlarına ilişkin belge ile birlikte başvurmaları ve oy verme yeterliğine sahip 
olmaları halinde sürenin geçmiş ve kütüğün kesinleşmiş olmasına bakılmaksızın kü
tüğe ve ikametgâhlarının bulunduğu sandık listelerine dahil edilmelerine ilçe seçim 
kurullarınca karar verilir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2 nci maddesine 
göre sıkıyönetim komutanlarınca işlerine son verilenler, bu işlem tarihinden itibaren 
beş yıl müddetle milletvekili seçimlerinde aday olamazlar. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

İlk seçimde oy kullanmayanlar 
MADDE 63. — Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma 

yeterliği bulunduğu halde, ilk milletvekili genel seçimlerine hukuki veya fiilî maze
retleri olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ikibinbeş-
yüz l ira para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu karar kesindir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 64. — 24/5/1961 tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 

Seçimi Kanunu ile 25/5/1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve bu 
kanunların bütün ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 65. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 66. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/6/1983 
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Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin 
İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini 

Düzenleyen Kanun 

Kanun No. 2840 Kabul Tarihi > 10/6/1083 

Amaç 
M A D D E 1. —>Bu Kanunun amacı; «2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler 

Hakkında Kanun»la kamu kuruluşlarına devredilen maden haklarını yeniden düzen
lemektir. 

Devlet eliyle işletilecek madenler 
M A D D E 2. — Bor tuzları, trona (tabiî soda), asfaltit, uranyum ve toryum ma

denlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı 
Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsat
lar İptal edilmiştir. 

Kamu kuruluşlarına devir İşlemleri 
M A D D E 3. — Bor tuzları ve asfaltit sahaları İle bu Kanuna ekli listede yer 

alan linyit ve demir sahalarının İlgili kamu kuruluşuna devir işlemleri 2172 sayılı 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devirle ilgili hükümleri çerçeve
sinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlanır. 

îade edilecek madenler 
MADDE 4. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ge

reği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Ka
nuna ekli listede belirtilenler dışında olup kamu kuruluşu uhdesine geçmiş maden 
sahaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay İçinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına müracaat edildiği takdirde eski sahiplerine iade edilir. 

îade İşlemleri 
M A D D E 5. — Eski sahiplerine iade edilen sahalar için kendilerine ödenen veya 

adlarına bankaya bloke edilen tazminatların tamamı, sahaların iadesinden önce ilgili 
kamu kuruluşuna geri verilir. 

İade edilecek maden sahaları; sahanın halihazır durumu, rezerv ve Üretimi, 
saha içindeki hak ve yükümlülükler, kamu kuruluşunca yapılmış ve itfa edilmemiş 
masrafların kamu kuruluşuna ödeme şekli ve diğer hususlarda Bakanlıkça belirlene
cek esaslara göre eski sahiplerine iade edilir. 

İade işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden İtibaren altı ay içinde tamam
lanır. 

Süresi içinde iadesi talep edilmeyen sahalar ilgili kamu kuruluşunun uhdesinde 
kalır. 

Tamamlanmayan işlemlerin iptali 
M A D D E 6. — 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ge

reği ilgili kamu kuruluşlarına devri öngörülen linyit ve demir sahalarından, bu Kanuna 
ekli listede belirtilenler dışında kalanlar için 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Maden
ler Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılmış olan İşlemler iptal edilmiştir. Bu sa
halar hakkında 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uygulanır. 

Süreler, terkin ve tescil işlemleri 
M A D D E 7. — Eski sahibine iade edilen sahalar için 2172 sayılı Devletçe iş

letilecek Madenler Hakkında Kanun gereğince çıkarılan kararnamelerin yürürlüğe 
girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen ve 6309 sayılı 
Maden Kanununa göre verilmiş olan süreler dikkate alınmaz. Bu sahalar üzerinde 
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eski ruhsat sahiplerinin hakkı mahfuz olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
İtibaren islemeye başlar. 

İade işlemi tamamlanan sahalar için maden siciline ilgili kamu kurulusu adına 
konmuş bulunan kayıt terkin edilerek gerekli tescil işlemi tamamlanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
M A D D E 8. — a) 4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe işletilecek Madenler 

Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile bu madde gereğince çıkarılan kararnameler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) 4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Ka
nunun diğer hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonra 
yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ M A D D E .— Bor tuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından 
çıkarılmış cevher, bakiye yığını, cüruf stokları ve paşalar üzerinde bunları çıkaran
ların her türlü hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay 
içinde sona erer ve ilgili kamu kuruluşunun uhdesine geçer. 

Yürürlük 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
M A D D E 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

11/6/1983 

Kamu Kuruluşları Uhdesinde Kalacak Linyit 
ve Demir Sahaları 

Sıra 
No. Bulunduğu I I : Saha No. : 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

A. KÖMÜR S A H A L A R I 
MUĞLA 
(Yatağan) 

(Turgut) 
(Milas) 

* 
(ören) 
MANİSA 
(Soma) 

AR. 46/20 (Sicil. 1176) 
İR. 488 
İR. 852 
Sicil. 1666 
Sicil. 1745 
IT. 9929 
İR. 237 (AR. 40/16) 
IT. 5914 
PRT. 610 
Sicil. 1624 
AR. 49/269 (Sicil. 1670) 
AR. 15935 (IT. 10958) 

II. 234 
II. 268 
İ R 195 
İR. 234 
İR. 275 
İ R 639 
AR. 142/5 (PRT. 1879) 
AR. 43/10 (Sicil. 1616) 
PRT. 577 
PRT. 367 
İR. 109 (AR. 43/22) 
PRT. 1216 
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Sıra 
No. Bulunduğu îl : Saha No. 

A N K A R A 
25 (Beypazarı) îî . 221 
26 AR. 5587 
27 İR. 244 
28 (Nallıhan) ÎR. 105 
29 

BURSA 
ÎR. 370 

30 (Orhaneli) İR. 196 
31 » ÎR. 500 
32 ÎR. 876 
33 PRT. 249 
34 ÎT. 4290 
35 » İT. 12179 
38 * ÎT. 5090 
37 PRT. 98 
38 » ÎR. 868 
39 » PRT. 345 
40 (Keleş) ÎR. 672 
41 PRT. 319 
42 » ÎT. 11847 
43 » ÎT. 10128 
44 ÎT. 10368 
45 » ÎT. 10241 
46 İT. 11923 

47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 

54 

55 
56 

57 
58 
59 
60 
61 

SİVAS 
(Kangal) 

BİNGÖL 
(Karlıova) 

» 
K O N T A 
(Ilgın) 
BOLU 
(Göynük) 

ÇANAKKALE 
(Çan) 

ÇORUM 
(Osmancık) 
B. DEMİR S A H A L A R I 
M A L A T Y A 
Hekimhan-Deveei 
Hekim han-Karakuz 
A D A N A 
Feke-Attepe 
Feke-Atter epe 
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AR. 55/260 (Sicil. 1615) 
PRT. 1825 
PRT. 2119 
PRT. 294 
PRT. 1827 

ÎR. 851 
PRT. 1830 

IR. 727 

IR. 50 
ÎÎ. 156 

İt. 253 
11. 197 
PRT. 394 
PRT. 616 
PRT. 1753 

ÎR. 582 

11. 282 
îl. 263 

PRT. 28 
ÎT. 5253 

(Sicil. 1529) 
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YÜRÜTME V E ÎDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı : 83/6603 

1 — Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 13/10/1977 tarihli 
ve 7/14206 sayılı Kararname ile mecburi kılınan TS 936 «F Kabloları» standardına 
ilişik «Ek Met in in ilâve edilmesi ve yayımı tarihinden 15 gün sonra yalnız üretim, 
satış ve ithalat safhalarında mecburi olarak uygulanması, 

2 — Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde bu standarda aykırı mal 
bulunduranların en geç 15 gün içinde İki nüsha beyanname ile bunların cins ve mik
tarım Valiliklere bildirmeleri, 

3 — Bu standart hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülmesi; 
Adı geçen Bakanlığın 9/5/1983 tarihli ve 777 sayılı yazısı üzerine 1705 ve 

3018 sayılı Kanunlarla 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kuru-
lunca 18/5/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

EVREN 

8. ULUSU 
Başbakan 

Cumhurbaşkanı 

Z. BAYKARA 

Devlet Bak. • Başbakan Yrd. 

S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 

Dışişleri Bekanı 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 

Adalet Bakanı V. 

A. B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KİLİÇ/TURGAY 

M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

Û. H. BAYÜLKEN 

Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 

Milli Eğitim Bakanı 

1. EVLİYAOĞLU 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı V. 

Prof. Dr. T. ESENER 

Çalışma Bakanı 

M. TURGUT 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 

Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Ulaştırma Bakanı V. 

F. İLKEL 

M. R. GÜNEY 

imar ve İskân Bakanı V. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ener]! ve Tabii Kay. Bakanı 

V, ÖZGÜL M. R. GÜNEY 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Gençlik ve Spor Bakanı 

TS 936/N1SAN 1976 
F — K A B L O L A R 
28 Aralık 1982 günlü Teknik Kurul'da aşağıdaki şekilde Ek ilâve edilmiştir. 
(Sahife 8, Çizelge - 2 Sıra No. 3) 
TS 936 «F - Kabloları» 
Fll-n Kablosuna kablonun yapılışı Bölümüne Ek. 
2 - Yalıtkan Kılıf 
TS 35'e göre L L lastiğinden Anma et kalınlığı Çizelge-6, sütun 2'ye göre 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa • 1 
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Yönetmelik 
Ulaştırma Bakanlığından : 

İç Sularda Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliğinin 31 inci ve 39 uncu 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 

MADDE 1 — 9/5/1975 gün ve 15231 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürür
lüğe giren «İç Sularda Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği» nin 31 nci ve 39 ncu 
maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

«Personel Yeterlik Belgesi : 

Madde 31 — Bir göl ve nehir aracını idare edecek kimsenin, Marmara Bölgesi 
Liman ve Deniz işleri Müdürlüğünce düzenlenen (Göl ve Nehir Aracı Sürücüsü Ye
terlik Belgesi) ni (ö rnek : 2) veya 39 ncu maddede belirtilen yeterlik belgelerinden 
birisini haiz olması gereklidir. 

Yukarıda yazılı belgelerden birini haiz olmayanlar, göl ve nehir araçlarını idare 
edemezler. Şu kadar ki, boyları 35 metreden büyük olan göl ve nehir araçlarının, enaz 
Liman Kaptanlığı Yeterlik Belgesini haiz bir denizci tarafından idare edilmesi zo
runludur.» 

«Deniz Mevzuatına göre verilmiş gemi adamı yeterlik belgeleri : 
Madde 39 — «Gemiadamlarının Yeterliği ve Sayısı Hakkında Tüzük» ün 14 ncü 

maddesi uyarınca (Usta gemici) veya daha üst derecedeki güverte sınıfına ait yeterlik 
belgesini haiz olanlar göl ve nehir araçlarını da idare edebilirler. Şukadarki, boylan 
35 metreden büyük olan gül ve nehir araçlarının, enaz Liman Kaptanlığı yeterlik 
belgesini haiz bir denizci tarafından idare edilmesi zorunludur.» 

M A D D E 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer. 

M A D D E 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini içişleri, Ulaştırma, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlıkları yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. : 2 



T.C. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 9 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

Bildirilmiştir : 

Tasfiyesi Kurulumuzca yapılmakta bulunan Banker Onur Menkul Kıymetler 
Finansman Yatırım ve Ticaret A . Ş. Ortağı Celâl Taşkın'a ait İzmir İH Narîıdere 
Köyü, 3 Pafta, 5 Ada, 32 Parselde kayıtlı 2000 mî yetişmiş bakımlı Mandalina Bah
çesi 4.000.000,— TL. rayiç bedel üzerinden 18/7/1983 Pazartesi günü saat 10.00 da 
peşin para ve pazarlıkla İzmir 3. İcra Memurluğunda 1983/1292 dosya numarasıyla 
satılacaktır. 

İkinci satış 28/7/1983 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Satışa katılacak kişilerin satış saatinden önce rayiç badelin '/c 10 tutarında 

nakit veya banka teminat mektubunu mezkûr icra Memurluğuna tevdi etmeleri 
gerekir. 

Bakanlıklar, K. 1. T.'leri ile diğer Kamu Kuruluşları ve gayrimenkul üzerinde 
rehin hakkı bulunanlar için bu şart aranmayacaktır. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'lnden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile son
radan bu teklifte bulunan arasında satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık artırma açılacak olup, bu artırmada en çok artırana satış yapıla
caktır. 

Gayrimenkul üzerinde ipotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve 
diğer ilgililerin haklarım, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müs-
biteleri ile 15 gün İçinde İzmir 3. İcra Memurluğuna bildirmeleri, aksi takdirde hakları 
tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalacaklardır. 

Satışla ilgili şartname ve satılacak gayrimenkul hakkında ek bilgi almak iste
yenler Kurulumuza veya İzmir 3. İcra Memurluğuna başvurabilirler. 

İlân olunur. 

Ankara Asliye üçüncü Ticaret Mahkemesi 20 Nolu Tasfiye Kurulu Başkan
lığından Bildirilmiştir : 

2 Haziran 1983 tarih ve 18065 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
Yetsaş ortağı Remzi Yetim'e ait sıra cetvelinin 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217. 
sıralarda kayıtlı alacaklarda alacaklı olarak Agen İnşaat Kollektif Şirketi gösteril» 
mesi gerekirken sehven şirket vekili Ekrem Yılmaz gösterilmiştir. Düzeltiriz. 

GAYRİMENKUL SATIŞI (MANDALİNA BAHÇESİ) 
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5 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : 

P A Z A R L I K L A SATIŞ İLANI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Borsa A. Ş. - Mürteza Bülbül'e ait 

1377 Sokak Kut Apt. 8/2 Alsancak/Izmir adresinde ve 45 kalemden oluşan tahmini 
bedeli 2.866.750,— TL. olan büro eşyası ile tahmini bedelleri toplamı 600.000,— TL. 
olan 3 adet telefonun İntifa hakkı ile aynı yerde bulunan 1 salon 3 oda ve müşte
milatından oluşan tahmini bedeli 7.647.200,— TL. tüm duvarları labri kaplı büro top
lam 11.113.950,— TL. ya 28/6/1983 Salı günü saat 15.00 - 16.00 arası belirtilen adreste 
peşin para ile satılacaktır. Söz konusu büroya 1. satışta toptan alıcı çıkmaması veya 
alıcılar tarafından verilen fiatın talimini bedelin % 75,ini bulmaması ve Kurulca az 
görülmesi halinde ikinci satış 8/7/1983 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Satışa katılmak isteyenler gerekli bilgi ve şartnameyi İzmir 3. İcra Memurlu
ğundan temin edebilecekleri, ayrıca satışa konu taşınır ve taşınmazlar 1. satışta 
27 ve 28/0/1983 tarihlerinde 2. satışta ise 7 ve 8/7/1983 tarihlerinde saat 10.00 -13.00 
arası Kurulumuz elemanlarınca alıcılara gösterileceği, 

tlân olunur. • 
İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 2 No.lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

GAYRİMENKUL - TURİSTİK BELGELİ OTEL SATTŞ İLÂNI 
Dosya No : 1982/2 
Servet Petrol Ticaret ve Sanayi A. Ş. ortaklarından müteveffa Servet Acar 

mülkiyetinde ve Eminönü, Hocapaşa Mahallesi Orhaniye Sokakta kâin, Tapunun 21 
pafta, 24 ada ve 1 parsel sayısında kayıtlı taşınmazın açık arttırma suretiyle satı
larak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Niteliği : Taşınmaz Orhaniye Caddesiyle Ibnikemal Caddesinin birleştiği köşede 
inşa edilmiş, tam kârgir yapılı, 8 katlı (2. bodrum + 1. bodrum + zemin + 4 normal + 
1 çekme katlı) 9 kapı numaralı ipek Palas isimli otel binasıdır. 1952 yılında inşa 
edilmiştir Kaloriferli, asansörlü olup, normal malzeme ve işçilik bulunmaktadır. 
Otelde 62 oda ve 85 yatak bulunduğu Orhaniye Caddesine bakan cephesinde binanın 
1. ve 2. bodrum katında Sayanora birahanesi olarak işletilen yer ile Ibnikeınal Cad
desine bakan cephesinde 2. bodrum katta kahvehane olarak kullanılmakta olduğu, 
zemin katta otel girişi, resepsiyon, 3 oda, lobi, oturma odası, müdüriyet, VVC'ler, 
normal 14'er oda, banyo, WC, lavabo, çekme katta 3 oda, 1 koğuş, banyo, WC ve 
teras bulunduğu, zeminin karo ve üzerinin halı kaplı, zemin kat duvarlarının kısmen 
lambrili olduğu bilirkişi raporundan anlaşılmıştır. 

İmar Durumu : imar durumuna göre parsel üzerinde bitişik ni2amda, parselin 
tamamına oturmak üzere H : 18.50 metre irtifalı bina yapılabileceği, taşınmazın kent 
iskân sahası içinde kaldığı anlaşılmıştır. 

Muhammen Değeri : Taşınmaza KJirkişi tarafından 187.000.000 Lira değer 
tahmin ve takdir edilmiştir. 

Satış Şartları : 
1 — Birinci satış 18/7/1983 günü saat 14.00 - 15.00 arasında Kurulumuzun is

tanbul, Sirkeci, Yalıköşkü Caddesi, Yalıköşkü Han Kat 5 deki yerinde açık arttırma 
yolu İle yapılacak, muhammen değeraı % 75'lnden fazlasına teklif halinde ihale olu-
nacaktır Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü / baki kalmak 
kaydı İle 28/7/1983 günü aynı saat ve yerde ikinci açık arttırması yapılacaktır. 

2 — Satıştan sonraki yedi gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek 
bedelle teklifte bulunulur ve teklif edilen bedel nakit veya teminat mektubu yahut 
devlet tahvili olarak Emlâk Kredi Bankası Bahçekapı Şubesindeki 8 No. lu hesaba 
yatırıhrsa i lk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında 8/8/1983 günü aynı saat 
ve yerde açık arttırma yapılarak en çok arttırana ihale olunur. 
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3 — a) İsteklilerin muhammen değerin % 10'u kadar pey akçesini 2. mad
dede belirtilen hesaba yatırarak makbuzunu veya aynı miktardaki teminat mektubu 
veya devlet tahvilini Kurulumuza vermeleri gereklidir. Satış peşin para iledir. Alıcı 
istediğinde 20 günü geçmemek üzere önel verilebilir. Dellâliye resmi, tapu harç ve 
masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

b) Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu Kuruluşları te
minat 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 içinde Kurulumuza bildirilmeleri gereklidir. Aksi takdirde 
hakları tapu sicil! ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

5 — Satış bedeli hemen veya veı-ilen önel içinde ödenmezse ihale reshedllir. i k i 
ihale arasırıdaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiçbir 
hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

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

7 — ikinci satış günü teklif edilen bedel yeterli görülmediği takdirde Tasfiye 
Kurulu satışı yapmamakta serbesttir. 

Zonguldak Asliye 1. Hukuk Mahkemesi Tasfiye kurulu Başkanlığından Bil
dirilmiştir : 

Banker Muzaffer Göktaş (Banker Göktaş),ın tasfiyesine Zonguldak Asliye 
1. Hukuk Mahkemesince 28/3/1983 tarihinde karar verilmiştir. 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında Kanun Hük
münde Kcrarnameler ve görevli Zonguldak Asliye 1. Hukuk Mahkemesi tarafından 
yapılmış olan genel bildirideki esaslar dahilinde : 

1 — Banker Muzaffer Göktaş (Banker Göktaş)'dan alacaklı olanların bu ilân 
tarihinden itibaren 1 ay içinde Zonguldak 1. No. lu Yayla Sikak'da kain 60 EKİ. 
numaralı binada faaliyette bulunan Tasfiye Kuruluna alacaklarını yazdırmak üzere 
başvurmaları, 

2 — Adı geçen bankere ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerde be
lirtilen ilcililerlne borçlu olanlar ile bunların mevduat, para, mal hak ve menkul kıy
metlerini ellerinde bulunduranların ve geçersiz tasarruflardan yararlanmış olanların 
beyanda bulunmak üzere ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Zonguldak 1. No. lu 
Yayla Sckak'da kain Tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurmaları, 

3 — Adı geçen Banker İle ilgili Tasfiye Kararı alacaklıların başvurusu üze
rine verilmiş olduğundan bizzat bankerin ve anılan Kanun Hükmünde Kararname
lerde sayılan diğer ilgililerin bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kararnamenin 
5 nci maddesinde öngörülen şekilde tasfiye kararını vermiş olan mahkemeye beyanda 
bulunmaları, 

ilan olunur. 

Afyon Asüye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/658 - 502 
Davacı Mustafa Yeşilay vekili tarafından davalılar- Gülsen özkaymak vs. aleyh

lerine açılan senet iptali davasının mahkememizde yapılan açık duruşmalar sonunda : 
Davalılar aleyhine açılan taksim, senedinin iptali ve tescil davasının reddine 

karar verilmiştir. Davalılardan Gülsen özkaymak'm adresi yapılan araştırmalara 
rağmen bulunamadığından karar özeli bu davalıya karar tebliği yerine kaim olmak 
ü7»rc Hanen tebliğ; olunur 8409 
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Üsküdar 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1981/447 
K. No : 1982/297 
Karar Tarihi : 17/9/1983 
Suç Tarihi : 22/9/1981 günü gece. 
Sanık Ahmet Kalpagan, Mehmet oğlu Makbule'den olma 1966 Tuzluca doğumlu, 

Kars Tuzluca Kula Köyü H . 19, C. 16, S. 180-184 de nüfusa kayıtlı. 
Hırsızlık suçundan sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma so

nunda : TCK. 492/1, 522, 523, 55/3, 647/4 - 5 - 6 - 8. maddeleri gereğince 8.000 TL. 
ağır para cezasının Teciline karar verildiğinden, karar sanığın gıyabında verilmiş 
olmakla bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 
15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 9122 

E. No : 1981/455 
K. No : 1982/358 
Karar Tarihi : 27/10/6982 
Suç Tarihi : 9/12/1981 
Sanık Şeref Küçük, Miktat oğlu, Neriman'dan olma 1950 Sivas doğumlu, Sivas 

Kangal Yukanhöyük Köyü H . 31, C. 22, S. 117'de nüfusa kayıtlı. 
Dolandırıcılık suçundan sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma 

sonunda : 
TCK. 503/1, 2248/23, 522, 647/6. maddeleri gereğince 4 ay 15 gün müddetle 

hapis, 2.250 TL. ağır para cezasının Teciline, karar verildiğinden, karar sanığın gı
yabında verilmiş olmakla bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 
15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 9123 

E. No : 1979/239 
K. No : 1983/85 
Karar Tarihi : 16/3/1983 
Suç Tarihi : 29/1/1979 
Söz atmak, mektupla tehdit, mesken masuniyetini ihlal suçundan sanık Mustafa 

Sönmez hakkında Mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda: 
Mahkememizden verilen 16/3/1983 tarih ve aynı sayılı karar olayda müştekl-

müdahil olan Sabrl oğlu 1943 doğumlu Üsküdar Selâmsız Küfeci Sokak No. 95 de 
mukim Yunus Meşeci ve eşi Yunus kızı 1962 doğumlu Havva Meşecl'ye tebliğ edile
memiştir. 

TCK. 193/2, 59, 647/6. maddeleri gereğince 5 ay müddetle hapis cezasının Te
ciline karar verildiğinden, sanığın gıyabında verilmiş olan karar bütün aramalara rağ
men adı geçen müdahillere tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 
gün İçinde muhataplara tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 9124 

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/262 
Ankara-Ayaş Hacımeml Mah. H : 143, C: 4/2, S: 52 de kayıtlı Bekir Müker-

rem ve Selmin'den olma Mahir özyörük'ün Mahir adının Erkan olarak değiştirilmesine 
karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 9113 
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Niğde - Aksaray Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No: 1982/523 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü Vekili Av. Cahit Yalçın tarafından da

valı Güngör Tozaner aleyhine açılan rucuan tazminat davasının açık yargılaması 
sırasında, davalı adına gıyap çıkartılmasına karar verilmiş olmakla: 

Adı geçen davalı Güngör Tozaner'in yargılamanın bırakıldığı 30/6/1983 tari
hinde saat 9.10'da yargılama salonunda hazır bulunmadığı takdirde bundan böyle 
davanın gıyabında yürütüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 8977 

Elazığ Asliye 1. Hukuk (İş) Mahkemesi Hâkimliğinden: 

1982/1 
Davacı S. S. K. ile davalı Şirin Polat arasındaki 94.879,15 liralık rücuan, tazmi

nat davasının yapılan yargılaması esnasında-, davalı Şirin Polat gösterilen adresinde 
bulunamadığından hakkında tebligat ve gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş olup, bu 
defada Mahkememizce verilen 17/5/1983 tarih ve 1983/319 sayılı rücuan tazminat 
davasının kabulüne ilişkin karar, yine bu davalı hakkında tebligat yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 8979 

Nazilli 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No : 1983/69 
Ayser Siper vekili tarafından açılan gaiplik davasında; 
Konya Kadınhanı Güngören Mahallesi Kütük 104'de nüfusa kayıtlı Ali oğlu 

Mesut Siper'in 6 - 7 yıl evvel evden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınama
dığından gaipliğine karar verilmesi istenmekle; Mesut Siper'i biler ve görenlerin 
Mahkememize haber vermeleri, Mesut Siper'in hayatta veya sağ ise 5/7/1983 günü 
saat 9.00'da hayatta ve sağ olduğunu ispatlayan belgeler ile birlikte Mahkememize 
başvurması ilân olunur. 8980 

izmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

i£. No : 1979/219 
K. No : 1982/108 
Reşit olmayan kızı kaçırmak, alıkoymak suçundan sanık Ramazan ökmen, 

Mahkememizin 12/4/1982 tarih ve 1979/219 esas ve 1982/108 karar sayılı kararı ile 
8 ay 10 gün hapis ve 3.000 lira ağır para cezası ile mahkûm olmuş, İşbu cezası tecil 
edilmiş olup, Ömerli ilçesi Kocakuyu Köyünden Faraç ve Rahime oğlu 22/5/1956 do
ğumlu Sanık Ramazan ökmen'in tesbit edilen adreslerine gıyabi hüküm tebliğ edi
lememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddelerine göre ilân ta
rihinden itibaren 15 gün içinde sanığın kanun yollarına başvurması, aksi takdirde 
hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 9073/1 

Ankara 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Adresi meçhul davalı, Mevlüt Anlar : 
Davacı Emine özkul (önel) tarafından aleyhinize açılmış bulunan kira vs. den 

dolayı aleyhlerinize açılmış bulunan 596.245,— TL. alacak davası duruşmasının bıra
kıldığı 5/7/1983 günü saat 10.30 da Mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir 
v«küle temsil ettirmeniz lüzumu, davetiye ve dava arzuhali tebliğ iyerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilân olunur. 8990 



Sayfa : 28 RESMÎ G A Z E T E 13 Haziran 1983 — Sayı : 18076 

Milas Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. N o : 1983/52 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı ö r e n Köyünden A l i Rıza kızı, Ayşe 

Turgut aleyhine ikame edilen işbu davalı adına tesbit edilen Ören Köyü 735 parselin 
tapu kaydının iptali ve Hazine adına tescili davasmda: 

Davalının tebligata salih adresi tesbit edilemediğinden duruşma günü ve dava 
dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmekle; 

Duruşma 21/9/1983 günü saat 9.00'a bırakılmış olup, davabya duruşma günü ve 
dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8965 

E. No : 1983/55 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davaîı ö r en Köyünden Ahmet kızı, Behiye 

Kalaycıoğlu aleyhine ikame edilen işbu Oran Köyü davalı adına tesbit edilen 780 
parselin tapu kaydının kısmen iptali ile Hazine adına tescili davasında; 

Davalının tebligata salih adresi tesbit edilemediğinden, dava dilekçesi ve du
ruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmekle; 

Duruşma 21/9/1983 günü saat 9.00'a bırakılmış olup, duruşma günü ve dava di
lekçesi yerine kaim olmak üzere davalıya ilânen tebliğ olunur. 8966 

E. No : 1983/56 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar ö r e n Köyünden Mehmet kızı, Me

liha Özdemir, Osman oğlu, Tatarhan Alpaslan, Mahir oğlu Aydemir Kandemir aley
hine ikame edilen ve Ören Köyü Bucak Mevkiinde davalılar ad?na tesbit edilen 960 
parselin Çay Yatağı olduğundan bahisle bir kısmının iptali Hazine adına tescili da
vasmda : 

Davalıların tebligata salih adresleri tesbit edilemediğinden, dava dilekçesinin 
ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmekle; 

Duruşma 21/9/1983 günü saat 9.00'a bırakılmıştır, duruşma günü ve dava dilek
çesi yerine kaim olmak üzere davalılara ilânen tebliğ olunur. 8967 

E. No : 1983/62 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Ahmet oğlu Turan Göztepe, Ha- ' 

san kızı Blrgül Göztepe aleyhine İkame edilen İşbu Ören Köyü Kaklıç Mevkiinde 
kfcin ve davalılar adına tesbit edilen 1398 parselin tapu kaydının iptali davasında; 

Davalıların tebligata salih adresleri tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin 
ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmekle; 

Duruşma 21/9/1983 günü saat 9.00'a bırakılmış olup, davalılara duruşma günü 
dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 8968 

E. No : 1983/63 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Süleyman kızı Zöhre Uçan aleyhine 

ikame edilen işbu tapu iptali, tescil ve tedbir davasında; 
paval ı adına tesbit edilen 1022 parselin tapu kaydının iptali ile HaziAe adına 

tapuya tescili istenmekte olup, davalının adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçe
sinin ilânen tebliğine karar verilmekle; 

Duruşma 21/9/1983 günü saat 9.00'a bırakılmıştır, duruşma günü davalıya dava 
dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8969 
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Banaz Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1981/186 
Davacı Fadime Aydın tarafından davalı Şerif Kaya aleyhine açılan senet iptali 

davasının yapılan duruşması sonunda : 
Mahkememizin 11/5/1983 tarih ve 1981/186 esas, 1983/91 karar sayılı ilamı 

ile 20/5/1971 tarihli senedin iptaline ve 4.415 lira yargılama giderinin ve 3.000 lira 
vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmiş olduğundan ilâmın ilân tari
hinden itibaren süresi içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen 
tebliğ olunur. 9117 

Sivas 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/93 
Davacılar A . Suzi Tlrkeş ve Doğan Tirkeş vekilleri Av. Oğua Kitapçı tarafından 

davalılar Hamit Kaygusuz ve müşterekleri aleyhine Mahkememizde açılan tahliye da
vasının yapılan açık duruşması sırasında verilen kararı gereğince : 

Davalılardan adresleri belli olmayan ve bugüne kadar kendilerine tebligat yapıla
mayan Çiğdem Kaygusuz (özdemir, Hamit Kaygusuz ve Emine Kaygusuz'a duruşma 
günü bulunan 18/7/1983 günü saat 8.30 da Mahkememizde bizzat hazır bulunmaları 
veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gelmedikleri takdirde H.U.M.K. nun 509 -
510 maddeleri gereğince duruşmalarının gıyabında yapılıp karar verileceği iş bu meşru
hattı davetiye yerine geçerli olmak kaydıyla ilânen tebliğ olunur. 

9003 
c 

Adana 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1981/717 
K . No : 1983/109 
Yankesicilik suretiyle hırsızlık suçundan sanık Abbas Hilmi ve Eliften olma 

1948 doğumlu, Malatya îli Fethiye Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Sevim hakkında 
Mahkememizce 17/3/1983 tarih 1981/717 Esas, 1983/109 karar sayılı ilamı ile ve 
T.C.K. nun 492/6 - 7, 65/3, 522, 525. maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 
hükümlülüğüne ve bu kadar müddet gözetim cezası ile cezalandırılmasına karar ve
rilmiş sanığın gıyabında verilen işbu kararın sanığın adresinde adresi meçhul kal
dığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve 31. maddeleri dairesinde hük
mün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, 
Hânın bir suretinin mahkeme ilân tahtasına asılmasına karar verildi. 9121 

Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/1026 
Davacı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından davalılar Faruk Timuroğlu ve Avnl Ti

muroğlu aleyhine açılan alacak davasının Mahkememizde yapılan açık yargılaması 
sırasında; 

Davalılar Faruk Timuroğlu ve Avnl Tlmuroğlu'na dava dilekçesi ve duruşma 
günü tebliğ edilmemiş. Emniyet araştırmasında da tanınmadığı belirtildiğinden du
ruşma günü olan 20/6/1983 günü saat 10.40'da ibraz etmek istediğiniz vesikaları 
ibraz ve delillerinizin gönderilmesi aksi halde duruşmaya gelmediğiniz takdirde 
H.U.M.K nun 509 - 510. maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği hususu tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 9004 
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Elazığ 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/739 
K. No : 1982/353 
Davacı : K. H. 
Sanık : Hacı oğlu, Fatma'dan olma 1963 doğumlu, Baskll ilçesi Aladlkme Köyü 

nüfusuna kayıtlı Ramazan YUrekdeler. 
Suç : Hırsızlık. 
Suç Tarihi : 2/10/1981 
Kanun Maddesi : 491/3, 522, 523/1, 59, 525, 647 S.K. 4. maddesi. 
Verilen Ceza : 10.000,— TL. ağır para cezası, 3 ay 10 gün genel gözetim altında 

bulundurulması. 
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkumiyetine karar verilen 

sanığa gıyabında hüküm verilmiş olup, bugüne kadar tebligat yapılamamış olduğundan 
Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içeri
sinde sanık yönünden kesinleşmiş sayılacağına dair işbu karar özeti tebliğ yerine 
geçerli olmak üzere İlân olunur. 9126 

Derinkuyu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/20 
Davacı : Köy işleri Bakanlığım temsilen Nevşehir Toprak İskân Müdürlüğü 
Davalı : Mehmet Emin Ünal 
Davacı Köyişleri Bakanlığım temsilen Nevşehir Tpprak İskân Müdürlüğünce 

davalı Mehmet Emin Ünal aleyhine açılan tapu iptali ve hazine adına tescil davasının 
yapılan yargılaması sırasında : 

Davalı Mehmet Emin Ünal adına çıkartılan dava dilekçesi davetiyenin adre
sinin meçhul olduğundan bahisle bila tebliğ iade edildiği, C. Savcılığınca yaptırılan tah
kikatta adresini bilen olmadığı ve semti meçhule gittiği bildirildiğinden dava dilek-
çeli davetiyenin davalı Mehmet Emin Ünal'a Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar 
verilmiş bulunmakla, davalı Mehmet Emin Ünal'ın duruşmanın bırakıldığı 21/6/1983 
günü saat 10.00 da Derinkuyu Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı 
dava dilekçeli davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet İlânen tebliğ olunur. 

9106 • 
Eyüp 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1981/202 
K. No : 1982/415 
Davacı : K. H . 
Sanık : Mahmut Akargül, B. Selahattin, 1961 doğumlu A. Fatma, Malatya 111 

Meydanhcı Köyü nüfusuna kayıtlı, Cihangir Türkücü Cad. No. 8 de mukim, bekar, 
okuryazar, gasp suçundan cezaevinde tutuklu, sabıkasız. 

Suç : 6136 S. K . na muhalefet. 
Suç Tarihi : 7/4/1981 
6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Mahkememizin 22/10/1982 tarih ve 

1981/202 esas, 1982/415 sayılı kararla sanık Mahmut Akargül'Un 6136 S.K. nun 15/1, 
ek 1. maddesi gereğince bir sene hapis ve 6.000 lira ağır para cezası İle tecziyesine 
karar verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen gıyabi karar tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün ilânına, ilânen neşir ta
rihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

9074 
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İnegöl Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/365 
K. No : 1982/297 
Dolandırıcılık suçundan sanık, Yaşar ve Meliha'dan olma 1952 doğumlu Saray

köy İlçesi Tosunlar Köyü nüfusunda kayıtlı Uğur Başar hakkında mahkememizde gı
yaben T C.Y. nm 503/1, 522/1. maddeleri gereğince 4 ay süre ile hapis ve 2.000 lira 
ağır para cezası ile cezalandırılması 470 lira yargılama giderinin sanıklardan mütesel-
silen tahsiline dair karar adı geçen sanığın tebligata yarar açık adresinin bunca ara
malara rağmen tesbit edilemediğinden hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 
29. ve 30. maddeleri gereğince R»srnî Gazete'de ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilip tebliğ olunur. 

9128 

Bandırma Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/153 
K. No : 1983/282 
Ticaret maksadı ile kaçakçılık suçundan sanık Mehmet Erdoğan hakkında mah

kememizce 1913 sayılı Yasanın 25/3. 33/son ve 1177 sayılı Yasanın 88/2, T.C.K. nun 
55/3. maddeleri gereğince 2 ay 20 gün hapis ve 55 Lira ağır para cezası ile ceza
landırılmasına, 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince hapsin 1 günü 100 Lira hesabı 
ile 8.000 Lira ağır para cezasına çevrilmesine karar verilmiş ve bu gıyabi karar sanığa 
usulen tebliğ edilemediği gibi, adresi de tesbit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Yasasının 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine ve hüküm fıkrasının yayım tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

9129 

Kahramanmaraş Asliye ı. Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1976/521 
K. No : 1982/432 
Behçet Kocabaş ve arkadaşları, Vekili tarafından Hacı İsmail oğlu Al i , Hacı 

İsmail kızı Cennet ve Hacı İsmail karısı Fatik aleyhine açılan tapu iptali davasının 
yapılan yargılaması sonunda davanın reddine ve 320 lira harcın davacılardan tahsi
line, dair verilen işbu karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş olup, davalı
lara daha önce tebligatlar Resmi Gazete ile yapıldığından, bu ilânın yayınlanmasın
dan itibaren bir aylık süre içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyaya müracaat 
edilmesi, karar ve temyiz dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8981 

Çatalca Asliye ı. Hukuk Hâkimliğinden : 

19^2/337 
Davacı Hasan Yiğit vekili Av. Ertuğrul Sezer tarafından davalı Ak i f Tekeli 

aleyhine açılan komisyon kararı ve parselin iptali ile tescil davasının yapılan açık 
duruşmasında: Yapılan zabıta soruşturmasında davalının adresi tespit edilemedi
ğinden, davalı Akif Tekeli'ye dava dilekçesinin ve duruşma gününün Resmî Gazete'de 
ilân yoluyla duyrulmasma karar verilmiştir. 

Çatalca Kazası Deliklikaya Köyünde ikamet etmekte olduğu bildirilen Akif 
Tekelinin duruşmanın atılı bulunduğu 27/6/1983 günü saat 10.00'da Çatalca 1. As
liye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması duyurulur. 

8982 
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Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E&as No : 1982/347 
Karar No : 1982/450 
K. Ta : 10/12/1982 
Bayan turist Suzanna ile Pierıe'ye ait eşyaları hırsızlamaktan sanık Çurnardı 

İlçesi Ey-„ıelli Köyü 81 '87 sayılı hanede nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Kiraz oğlu, 1964 do
ğumlu, Yusuf Demir'in, hareketine uygun düşen T C K . 491/3, 80, 525 maddeleri gere
ğince bir sene iki ay hapis ve bir sene iki ayda emniyet gözetim cezası altında bu
lundurulmasına 10/12/1982 tarih ve 1982/450 sayı ile gıyabında karar verilmiş ve 
gıyabı kanır PTT ve kolluk kanalı ile aranmasına rağmen tebliği mümkün olamamış
tır. 

7201 sayılı tebligat Kanunun 27 ve müteakip maddeleri gereğince neşir yolu 
suretiyle fıâm ile ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sa
yılacağı tebliğ olunur. 8854 

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E No : 1979/934 
K. No : 1980/1875 
Oto hırsızlığı ve kapkaç suretiyle hırsızlıktan sanık Muttalip oğlu, Nazik'ter. 

olma, 1955 D. lu, Kastamonu İli Taşköprü Kazası, Şahinçatı Köyünde nüfusa kayıtlı 
olup halen Esenler Son Durak Kazım Karabeklr Mah. 24 numarada ikamet eder Mu
zaffer Özkan hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda sanığın 
TCK. nun 64/1. 491/ilk, son, 522, 525, 40. maddesine göre 8 ay müddetle hapis ve 8 
ay müddetle emniyet umumiye nezareti altında bulundurulmasına mahkum edilmiş 
olup gıyapta veı ilen karar bulunamadığından sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilenen 
tebliğine n»şir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilân 
olunur 8882 

Ancurr Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

K No : 1983/259 
K. No • 1983/210 
Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 7/4/1983 tarihli ilâmı ile T.C.K. 

572/1. 2S77 S.K. nun 2. maddeleri gereğince dokuzbin lira para cezası ile hükümlü Sü
leyman oğlu 1955 doğumlu Ömer Faruk Düz hakkındaki gıyabi hüküm bütün ara
malara r«' fjmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat 
Yasasının 29 r.cu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararı ilânen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı iîâr. ücretinin kendisinden alınacağı İlân olunur. 8847 

Bornova 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Hizmet sebebi ile emniyeti suistimal suçundan mahkememizin 21/3/1983 tarih 
ve 1983/54 esas, 1983/68 karar ile TCK. nun 510, 522. maddeleri gereğince netleeten 
1 sene 4 ay hapis cezasına mahkum edilen A l i Rıza oğlu 1934 D. lu, Karaburun İlçesi 
Salman Köyü nüfusunda kayıtlı Necati Sevim'e gıyabi hüküm tebliğ edilememiş ol
duğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca hükmün ilânına ilânın 
ıseş'"r tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunuı. 

&88t 
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Kocaeli 1 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1976/121 
K. No : 1983/48 
Hırsızlık ve hırsızlık malı satın almak suçundan sanık İstanbul Safra Köy Kar-

taltepe Mh Namık Kemal Cad. No. 70 de mukim Kurban A l i İle Fikrinaz'dan olma 
1949 D.lu Hayrettin Yüksel hakkında Mahkememizden verilen 3/3/1983 tarih ve yu
karıda numarası yazılı ilâmiyle T.C.K. nun 493/1 - son, 522, 59, 525 sayılı Kanun ge
reğince İki sene ik i ay yirmi gün hapis ve o kadar müddet Emniyeti Umumiye ne
zareti altında bulundurulmasına karar verilmiş olup karar sanığın gıyabında verile
rek tebliğe çıkarılmış ancak bütün aramalara rağmen sanık bulunup tebligat yapıla
mamıştır. 

Bu itibarla Tebligat Kanunun 28, 30, 33. maddelerine göre hüküm özetinin Res
mi Gazete'de ilân olunarak ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 
ilân olunur. 9075 

Çaykara Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/54 
Davacı vekili tarafından Mahkememizde açılan veraset davasının duruşması 

sırasında; 
Murisin mirasçılarından sağ kalan eşler; 
1 — İbrahim kızı Elife'den olma 1331 doğumlu Fatma Yeşilçiçek, 
2 — Keskin kızı Safiye'den olma 1300 doğumlu Şedaret Yeşilçiçek, 
3 — Tevfik kızı Fatma'dan olma 1948 doğumlu Firdevs Erdoğan, 
4 — Mustafa kızı Emine'den olma 1949 doğumlu Fatma Erdoğan'ın uzun arama

lara rağmen adresleri dahi bilinmediğinden Resmi Gazete'de ilânı ile ilân tarihinden 
15 gün içerisinde Mahkememize müracaat etmedikleri takdirde murisleri Fatma Se' 
zer'den 1/4 mülkiyet hakkım tercih etmiş sayılacakları ilân olunur. 

8998 

İzmir 4. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1983/69 
K. No : 1983/60 
Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 21/1/1983 tarihli ilamı ile T.C.K. 

nun 568, 119, 647 sayılı Kanunun 4/1. maddeleri gereğince 650 lira hafif para cezası 
ile hükümlü A l i oğlu 1954 doğumlu llhami Akkuş hakkındaki gıyabi ilam bütün ara
malara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, adı geçen hüküm
lüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

9073/5 

E. No : 1983/148 
K. No : 1983/160 
Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 28/2/1983 tarihli Hamı ile T.C.K. 

nun 568, 119, 647 S.K. nun 4/1. maddeleri gereğince 650 lira hafif para cezası ile hü
kümlü Mehmet oğlu 1938 doğumlu Mehmet Çelen hakkındaki gıyabi ilam bütün ara
malara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden, adı geçen hüküm
lüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

9073/6 
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İzmir 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/1212 
K. No : 1981/1042 
Emirlere muhalefet suçundan Mahkememizin 23/11/1981 tarihli İlamı ile 5.600 

lira hafif para cezası ile hükümlü İbrahim Arkan ve Ülkü Arkan hakkındaki gıyabi 
ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye İlânen tebliği
ne, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 9073/7 

E No : 1981/326 
K. No : 1982/529 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 16/7/1982 tarihli ilamı ile 1 ay 7 gün müd

detle hapis cezası ile hükümlü 1934 doğumlu Ahmet Çelik hakkındaki gıyabi ilam bü
tün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın İlânen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı, İlân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 9073/8 

E. No : 1981/892 
K. No : 1981/1041 
Darp, hakaret Izrar ve sarhoşluk suçundan Mahkememizin 19/11/1981 tarihli 

ilamı ile T.C.K. nun 516/ilk, maddesiyle 4 ay hapis, 333 lira para, 572/1. maddesiyle 
2 ay hapis cezası ile hükümlü 1958 doğumlu Duran Baltacı hakkındaki gıyabi ilam 
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen teb
liğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı İlan olunur. 9073/9 

İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

K. No : 1981/1133 
K. No : 1981/1160 
Hakaret suçundan Mahkememizin 29/12/1981 tarihli İlamı İle TCK. nun 482/3, 

647 S.K. 4. maddesiyle hükümlü 1953 doğumlu Zemirhan Husidar hakkındaki gıyabi 
ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın İlânen 
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağı, İlân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 9073/3 

İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/285 
K. No : 1981/154 
506 sayılı Kanuna aykırılık suçundan Mahkememizin 16/3/1981 tarihli İlamı ile 

506 S.K. nun 140. ve 1696 S.K. ile ek 5 - 6 - 7. T.C.K. nun 72. maddeleri gereğince 900 
lira ağır para cezası ile hükümlü İsmail oğlu 1951 doğumlu Kemal Aşık hakkındaki 
gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden it i
baren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı 
ilân olunur 9073/4 
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Adana 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1976/1210 
K . No : 1983/247 
Geceleyin bina dahilinden hırsızlık suçundan sanık Reşit oğlu 1959 doğumlu 

Abdulbari Saylak hakkında Mahkememizin 15/3/1983 günü ve Esas 1976/1210, Karar 
1983/247 sayılı Hamiyle TCK. nun 492/1, 522/1, 55/3, 59, 647 S.K. nun 4/1, 647 S.K. 
nun 6. maddeleri uyarınca 2.660 TL. ağır para cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıya
bında hüküm verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasımn 28. maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tesblt edilmediği ve meskeni meçhul kaldı
ğından 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

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

ilânen tebliğ olunur. 9070 

E. No : 1981/346 
K. No : 1982/1022 
Dolandırıcılık suçundan sanık Sadık oğlu, 1946 doğumlu, Abdullah Süzen hak

kında Mahkememizin 28/12/1982 günü ve Esas 1981/346, Karar 1982/1022 sayılı Ha
miyle TCK. nun 503/ilk, 2248 SK. T C K . nun 522/1, 523/2, 647 SK. nun 4/1, 647 SK. 
nun 6. maddeleri uyarınca 10.500 T L ağır para 'cezasıyla mahkumiyetine sanığın gı
yabında hüküm verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasımn 28. maddesindeki 
esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından 
Yasanın 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen teb
liğine, 

tlâmn yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir sure
tinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 9071 

Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1975/321 
Davacı Akyazı Orman işletme Müdürlüğü vekili tarafından Rasim Aktaş ve 

arkadaşları aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta olan açık yargılama sıra
sında davalı Rasim Aktaş'ın tebligata yarar açık adresi tesbit edilemediğinden du
ruşma günü ve gıyap kararı Resmi Gazete ile ilânen tebliğ yapıldığı halde duruşmaya 
gelmediği ve kendisini bir vekille temsil ettirmediğinden, yargılama sonunda hakkında 
açılan tazminat davası Mahkememizin 15/10/1980 tarih ve 1975/321 esas, 1980/428 
sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş olduğundan Rasim Aktaş'a ilâm öze
tinin karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9067 

tzmlr 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E No : 1981/5742 
K. No : 1982/464 
Hırsızlığa tam teşebbüs suçundan Mahkememizin 29/1/1982 tarihli İlamı ile 

TOK. 491/llk, «2, 522, 55/3, 647 S. K. 4. cezası ile hükümlü 1965 doğumlu ismail 
Bülbül hakkındaki gıyabi ilân bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen 
hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân 
olunur. 9073/2 
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Bilecik Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/202 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı vekili Av. Aysel Arda tarafından 

davalılar Erdoğan Sarıtaş vs. aleyhlerine ikame olunan tazminat davasının mahke
memizde yapılan açık duruşmasında verilen 31/5/1983 tarihli ara kararı gereğince : 

Davalı Erdoğan Sarıtaş'ın adresinin tesbit edilememesi sebebiyle kendisine 
3/5/1983 tarih ve 18036 sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde yine 
duruşmaya gelmediğinden bu defa davalının duruşmanın bırakıldığı 5/7/1983 günü 
saat 9.35 de mahkemede hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, 
aksi halde duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği gıyap kararı yerine kaim 
olmk üzere ilânen tebliğ olunur. 9104 

1982/199 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı vekili Av. Aysel Arda tarafından 

davalılar Cemal Tosun vs. aleyhlerine ikame olunan tazminat davasının mahkeme
mizde yapılan açık duruşmasında verilen 31/5/1983 tarihli ara kararı gereğince; 

Davalı Cemal Tosun'un adresinin tesbit edilememesi sebebiyle kendisine 3/5/1983 
tarih ve 18036 sayıh Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde yine duruşmaya 
gelmediğinden bu defa davalının duruşmanın bırakıldığı 5/7/1983 günü saat 9.35 de 
mahkemede hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, aksi halde 
duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği, gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 9105 

Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/285 
Davacı AH Onar tarafından davalı Fatma (Hasan babanın) ve Şerife (Evreğili) 

aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması 
sırasında -

Seydişehir Hacıseyitall Mahallesi 366 ada 61 parsel sayılı taşınmazın davalılar 
üzerine olan mevcut tapusunun iptali ile Seydişehir Değirmenci Mahallesinden Ab
dullah oğlu A l i Onar adına tapuya tescili talep edildiğinden davalılar Fatma (Hasan 
Babanın) ve Şerife (Evreğilli) nin adresleri meçhul olduğundan dava dilekçesinin ilâ
nen yapılmasına karar verildiğinden davalıların 14/9/1983 günü saat 9.00 da Mahke
memizde hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gelmedikleri 
takdirde gıyap kararı çıkarılacağı dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 9103 

Serik îcra Memurluğundan : 

Dosya No : 1982/306 
Alacaklının Adı Soyadı : Hasan Durmaz Vekili Av. İbrahim Durmaz. 
Borçlunun Adı Soyadı : Şükran Güney 
Alacak Miktarı : 123.500,— TL. 
Haciz Edilen Mal : Antalya Muratpaşa Mahallesi 1297 ada, 23 parsel 6. kat, 

16 nolu mesken. 
Haciz Tarihi : 25/2/1983 
Yukarıdaki borçlunun, adresi meçhul kaldığından 11.K. nun 102. maddesine tev

fikan, yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığınızdan, iş bu kağıdın tebliğ tarihinden 
itibaren, î.l.K. nun 103. maddesi gereğince üç gün, Tebligat Kanunun hükümlerince 
15 gün ilavesiyle 18. gün içinde, haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa 
bildirmek için îcra Memurluğumuza başvurmanız tebliğ olunur. 9127 
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Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E . No : 1980/58 
K. No : 1983/14 
Suç : Hususi evrakta sahtecilik, görevini iki defa kötüye kullanmak 
Sanık : Osman Iğtaç, Alirıza v., Kübra'dan 18/9/1942 yılında olma İzmir Mer

kez tlçe, Merkez Kocakapı Mahallesi Hane 1358'de nüfusa kayıtlı. 
1 — 277 Sokak No : 54 Kat : 3 Daire : 17 İZMİR 
2 — Kocakapı Mahallesi 1100 Sokak No. 71 İZMİR 
2 — Kocakapı Mahallesi 1100 Sokak No : 44 İZMİR 
4 — Kocakapı Mahallesi 1117 Sokak No : 40 İZMİR 
5 — Halil Rifat Paşa Mahallesi 26Ö Sokak No : 36 Kat : 1 İZMİR 
K A R A R ÖZETİ : 
Hususi evrakta sahtecilik ve görevini kötüye kullanmak suçlarından sanık Os

man Igtaç'ın Mahkememizin 31/1/1983 tarih ve 1980/58 esas ve 1983/14 karar sa
yılı kararıyle : 

1) a — T.C.K. nun 64. maddesi delaletiyle T.C.K. nun 345. maddesi hükmü 
gereğince takdiren bir yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına. 

b — Sanık Osman Iğtaç'm kendisi ve teknisyen İbrahim Demirhan'a müste-
hak olmadıkları halde işçi elbisesi almak, kendisi ve yakınına menfaat sağlamak su
retiyle görevini kötüye kullanmaktan T.C.K. nun 240/2. maddesi gereğince takdiren 
üç ay hapis ve İkiyüzelli Ura ağır para cezası ile cezalandırılmasına, üç ay süre ile 
memuriyetten yoksun kılınmasına 

c — T.C.K. nun 71. maddesi gereğince verilen cezalar içtima ettirilerek so
nuç olarak : Bir sene üç ay hapis ve ikiyüzelli lira ağır para cezası ile cezalandı
rılmasına, üç ay süre ile geçici olarak memuriyetten yoksun kılınmasına 

2) Her ne kadar sanık hakkında 2 defa görevi kötüye kullanmak suçundan 
kamu davası açılmış isede sanığın eylemi kül halinde tek bir görevini kötüye kul
lanmak suçunu oluşturduğundan ikinci defa açılan görevi kötüye kullanmak suçun
dan ceza tertip tayinine yer olmadığına. 

Yargılama gideri (1326) lira (50) kuruşun sanıktan alınmasına, 
Karar verilmiş, hükümlü sanık dosyada mevcut tüm adreslerinden ve zabıtaca 

tesbit edilebilen adreslerinden araştırılmış, kendisi ve konutu bulunamadığından gı
yabi hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 31. maddelerine göre hüküm özetinin 
Resmî Gazete ilân olunarak, ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaat et
mediği takdirde hakkında hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

8856 

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1981/4 
Gizli örgüt kurup yönetmek ve bu örgüte girmek suçlarından Nazif oğlu 1952 

D.lu Bafra Sarıçevre Köyünden Ramazan Yılmaz hakkında Mahkememizce verilen 
8/4/1983 tarihli ve 1981/4 sayılı görevsizlik kararı PTT ile tebliğ edilemediğinden ve 
C. Savcılığınca yapılan adres araştırmalarında da adresi tesbit edilemediğinden sanık 
hakkında Mahkememizde bulunan başka dosyalardan anlaşıldığından ve bilindiğin
den tebligatın Resmî Gazete ile ilân edilmek sureti ile yapılmasına karar verilmiş
tir. 

Kararın 720ı sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince 
Resmî Gazete de ilân yapılacağı bir hafta içerisinde kararın kesinleşmiş sayılacağı 
ilân ve Mahkeme masrafının sanığa ait olacağı ilânen tebliğ olunur. 

8855 
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Tosya Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/606 
K. No : 1982/469 
21/9/1981 suç tarihinde müşteki Hasan Kurtcuoğlu'na saldırgan sarhoşluk suçun

dan sanıklar Bismil Yukarıdolay Köyünden Mehmet Oğ. 1948 D.lu İhsan Koluman, 
Diyarbakır Alipaşa Mahallesinden Sinan Oğ. 1955 D.lu Mehmet Toprak ve Ergani Ko-
yunalan Köyünden Fevzi oğlu 1965 D.lu Zehra'dan olma Cebrail Kartal aleyhlerine açıl
mış bulunan kamu davası 10/6/1982 tarihinde sanıkların gıyaplarında karara bağlan
mış ancak tüm aramalara rağmen sanıklardan Ergani İlçesi Koyunalan Köyü nüfu
suna kayıth Fevzi oğ. Zehra'dan olma 1965 D.lu Cebrail Kartal'a karar tebliğ edileme
miştir aynı zamanda adresininde tesbiti mümkün olmadığından iş bu ilânen tebliğine 
karar verilmiş ilânın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yollarına mü
racaat olunmadığı takdirde kesinleşeceği ilân tebliği yerine kain olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 9006 

Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1978/875 
K. No : 1981/745 
Davacı : K. H. 
Sanık : Zülküğ oğlu, Sabite'den olma 1955 doğumlu, Elazığ Korucu Köyü nüfu

suna kayıth. Bilginer Doğan. 
Suç : Gündüzleyin Hırsızlık. 
Suç Ta. : 2/1/1978 
K. Mad. : Ck. 491/4, 525, 522, 647 Sk. 4 ve 6. maddeleri. 
Verilen Ce. : 2400 TL. ağır para cezası, 4 ay genel gözetim altında bulundurul

ması. 
Yukarıda bildirilen Kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen 

sanığa gıyabında hüküm verilmiş olup bugüne kadar tebligat yapılamamış olduğundan 
tebligat Kanunu gereğince ilanın tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içeri
sinde sanık yönünden kesinleşmiş sayılacağına dair işbu karar özeti tebliğ yerine ge
çerli olmak üzere ilân olunur. 9007 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/299 
Davalı : M. A l i Kutbay, Bestekar Sokak 62/4 Kavaklıdere 
Davacı Kültür ve Turizm Bakanlığı vekili Avukat Ümit Pamukçu tarafından 

aleyhinize Kültür ve Turizm Bakanlığında görevli iken 15/3/1982 tarihinde istifaen 
ayrıldığından 8286 TL. nin faiz, masraf ve ücreti vekâletle birlikte tahsiline dair açı
lan alacak davasımn yapılan duruşmasında. 

Gösterilen adresinize çıkartılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve zabıtacada 
aramalara rağmen adresinizin tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilânen tebli
ğine karar verilmiştir. 

İlânda yazılı 20/6/1983 günü saat 9.30 da bizzat duruşmada hazır bulunmadı
ğınız, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi bir vekillede temsil ettirmediğiniz tak
dirde H.U.M.K. nunun 50 ve 510 ncu maddeleri gereğince duruşmaya gıyabınızda de
vam edeceğinden davetiye yerine kain olmak üzere ilân olunur. 

9002 



13 Haziran 1983 — Sayı : 18076 RESMİ GAZETE Sayfa : 39 

Bakırköy 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1981/255 
K. No : 1982/616 
Sahte hüviyet vermekten sanık Lüleburgaz İlçesi Gündoğdu Man. de kayıtlı 

İbrahim oğ. Emine'den olma 1945 D. lu Necati Erdal hakkında mahkememizde yapı» 
lan duruşma sonunda : 

Sanığın TCK. 492/6 - 7 ve son, 61, 522, 525. maddesi gereğince 1 sene 3 ay ha
pis ve o kadar gözetim cezası verildiği ve mahkumiyeti İnfaz edildiğinden yeniden 
infazına mahal olmadığımı, dair sanığın gıyabında verilen 1981/255 esas ve 1982/618 
sayı ile karar verilmiş ancak sanığın göstermiş olduğu ikametgah adresinde bulunup 
karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmf 
Gazetede ilânen tebliğine yayın tarihinden 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayıl
masına Hân masraflarının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

8881 
m 

Çorlu Asliye Ceza Hâkimliğinden î 

E. N o : 1976/262 
K. No : 1978/331 
Hırsızlık suçlarından sanık Çatalca Yusufağa Geçidi Sokağı hane : 112 cilt •• 

14 ve sahife 106 da nüfusa kayıtlı, İstanbul Kadıköy Altı yol Sokak No. 28 de oturan 
Mustafa kızı, Hatice'den olma, 1956 doğumlu, Nazan Çalışkan hakkında Asliye Ceza 
Mahkemesinin T. C. K. 491/3, 522/1, 525 ve T. C. K . 491/2, 522/1, 525 ve T. C. K . 71. 
maddeleri gereğince oh ay hapis on ay genel güvenlik gözetimi altında bulundurul
masına, dair 7/11/1978 gün 1976/262 esas 1978/331 karar sayılı İlamı yapılan ara
malara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilânen tebliği, 
ilân tarihinden 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

8878 
» 

Turhal Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Anahtar uydurmak sureti ile geceleyin hırsızlık suçundan sanık Zilenin Kisî'k 
Mahallesi nüfusunda kayıtlı Hacı A l i oğlu, Hanlfe'den olma, 1949 Doğ. lü, Şahin Ton-
kuş hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sırasında, mahkememizin 
8/2/1983 gün ve 1980/466 esas, 1983/33 sayılı karan ile eyleminin T C. K. nunun 
492/1 maddesine mumas olacağı kanaati Ue hakkınfa 2 sene süre ile hapis cezası ve 
2 sene emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulması cezası üzerine hüküm ku
rulmuş olup, verilen bu katar gıyabi sanık Şahin T%nkuş'a.tüm aramalara rağmen, 
adresi tesbit edilip tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun m ilgili mad
desi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligat yapılmış, kesinleş
miş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 8886 

Çek vermek sureti ile dolandırıcılık suçundan sanık Turhal Kazımkarabekir 
M ah. nüfusunda kayıtlı, Ahmet ve Hacer'den olma, 1952 Doğ. lu, Osman Bıyın hak
kında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan yargılaması sırasında, mahke
memizin 25/1/1983 tarih ve 1981/429 esas, 1983/15 sayılı kararı ile eyleminin TCK. 
503/1 maddesine mumas olacağı kanaati İle hakkında 8.750 TL. ağır para cezası ile 
mahkûmiyeti hükmü kurulmuş olup, verUen bu karar gıyabi sanık Alaaddln özkalay'a 
tüm aramalara rağmen adresi tesbit edilip tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun ilgili maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligat 
yapılmış, kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 8887 



Sayfa : 40 RESMÎ G A Z E T E 13 Haziran 1983 — Sayı : 18076 

Kırşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/692 
Davacı Bağbaşı Mahallesi Bektaş Değirmeni Sokak da Ömer kızı Ahmet eşi 

Güler Çavuş tarafından davalı Kırşehir Çukurçayır Mahallesi 107/111 hanede nüfusa 
kayıtlı Hasan oğlu 1958 asıl 1957 tashih D.lu Ahmet Çavuş aleyhine açtığı nafaka 
davasında kendisi İçin 25.000 lira aylık nafakamn verilmesi davasının yapılan açık 
yargılaması sırasında davalının açık adresi tesbit edilemediğinden, adı geçene ilânen 
dava dilekçesinin tebliğine karar verildiğinden 5/7/1983 günü saat 9.00 da bizzat hazır 
bulunması ve kendini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın yokluğun
dan H.Y.U.Y. nm 509-510. maddeleri gereğince devam olunacağı dava dilekçesi ye
rine geçerli olmak üzere ilân olunur. 8999 

âdâna 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/291 
K. No : 1982/759 
Hırsızlık suçundan sanık Dursun Şentekin hakkında Mahkememizin 25/10/1982 

günü ve esas 981/291 karar 982/759 sayılı Hamiyle T.C.K. nun 491/3, 522/1, 525, 40, 
647/6. maddeleri uyarınca 4 ay hapis 4 ay genel güvenlik gözetim cezası teciline ceza-
sıyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı teb
ligat Yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edil
mediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasa'nın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uya
rınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
8874 

Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

1978/121 
Hırsızlık suçundan sanık Sason Yüce bağ Bucağı Koçkaya Köyü nüfusunda ka

yıtlı Batman'da ikamet eden Aziz oğlu, Hayriye'den olma, 1959 tashih doğumlu Bahri 
Tunç hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın T.C.K. nun 491/1, 55/3, 59 ve 647 
S.K. nun 4 ve 6 nci maddeleri gereğince neticeten i k i bin lira ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine ve işbu cezamn ertelenmesine dair yokluğunda verilen 22/3/1983 ta
rihli hüküm bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Ka
nun gerekince Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunur. 8848 

Sivas Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/42 
Davacı Kemal Şeker tarafından davalı Dursun Arzuman aleyhine açılan menfi 

tespit davasının davalının gıyabında yapılan duruşması esnasında verilen ara karan 
gereğince davalıya birinci yemin davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmiş ol
makla; 

70.000 TL. lık senetin karşılığı olan borcun A l i Demir'e nakledildiği ve A l i De-
mir'in de bunu ödediği hususunda teklif edilen yemini kabul edip etmediği hususunu 
bildirmek üzere davalının duruşmanın atılı bulunduğu 4/7/1983 saat 9.00 da duruş
mada hazır olması aksi halde kendisine ikinci yemin davetiyesininde ilânen tebliğ 
edileceği tebliğ olunur. 8992 
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Kâhta Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1979/17 
Karar No : 1981/26 
Davacı : K. H . 
Müşteki : 1 — Mehmet A l i Ağırkaya, A l i Oğ. 1959 Dİ. Kâhta Lisesinde öğrenci 

2 — Şükrü Bulut, Kasım oğlu 1962 Dİ. Kâhta'nın Kıran Köyünden 
Sanık : Şevket Keskin, Mustafa ve Feride'den olma 1958 D.lu Kâhta'nın Sincik 

Bucağı Alancık köyünden 
Suç : Hırsızlık 
Suç Ta : 20/3/1979 
Nez. Ta. : 1 gece 
Tevkif Ta. : 21/3/1979 
Tahliye Ta. : 26/4/1979 
Karar Ta, : 18/2/1981 
Kan. ve Mad. : TCK. nun 491/3, 522, 525, 40. 
Verilen Ceza Nev'i : 6 ay müddetle hapis ve ceza miktarı kadar emniyeti umu

miye nezareti altında bulundurmak 
Yukarıda açık kimliği yazılı ve hüküm Özeti yazılı olan sanık hakkındaki ge

rekçeli karar yapılan tüm aramalara ve soruşturmalara rağmen sanığın ikametgahı, 
mesken veya iş yeri bulunamadığından karar sanığa bir türlü tebliğ edilememiş olup, 
7201 sayılı Kanunun 28 ve 20. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile Hânına, 

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aynı Kanunun 31. maddesi ge
reğince hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 8860 

Çorum - Ortaköy Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/1 
K. No : 1983/13 
Sarhoşluk suçundan sanık Arif oğlu Gülsüm'den olma 1943 doğumlu Çorum/Ala

ca Cumhuriyet Mahallesi nüfusunda kayıtlı aynı yerde otunu- Saim Sueu hakkında 
Mahkememizce verilmiş bulunan 10/2/1983 gün ve 1983/13 sayılı karan ile sanığın ey
lemine uyan T.C.K. nun 571. maddesi gereği neticeten 500,— Lira hafif para cezasıyle 
tecziyesine Uişkin 10/2/1983 gün ve E . 1983/1 K. 1983/13 sayılı gıyabi karar tüm ara
malara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29. 
maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânına, 

ilân tarihinden itibaren 15. gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen teb
liğ olunur. 9005 

Yunak Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1980/109 
K. No : 1982/154 

8/5/1980 suç tarihi itibarıyla karşılıksız çek vermek sureti ile dolandırıcılık su
çundan sanık Yunak Sinanlı Köyü nüfusuna kayıtlı Memiş ve Fatma'dan 1945 de ol
ma Mehmet özgür hakkında Mahkememizde yapılan açık duruşmada hareketine uyan 
T.C.K. nun 503/1, 523/1, 72, 657 S.K. 2248 sayılı yasa İle değişik 4 üncü maddesi 
mucibine» sanığın 3500 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Mahkeme
mizden verilen 26/10/1982 tarihli gıyabi hüküm bulunup kendisine tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmî Gaze-
te'de ilânsn tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına 
İlân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

8858 
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Emirdağ: Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/20 
K . No : 1983/15 
Yedieminlik görevini kötüye kullanmak suçundan sanık Emirdağ Eski Kacerll 

Mahallesi Nüfusuna kayıtlı Ümit Ertuğrul Mücahit in T.C.K. nun 276/1, 647/4, 72, 
647/6 ncı maddeleri gereğince 10.000 lira ağır para cezasıyle cezalandırılmasına ve te
ciline gıyabında karar verilmiştir. 

Sanığa tebligat yapılamadığından iş bu hüküm fıkrası Resmi Gazete ile ilân 
tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilânen tebliğ 
Olunur. 8850 

Emirdağ Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/680 
K. No : 1980/912 
Tenlikeli araç kullanmak suçundan sanık Emirdağ Güveççi Köyü nüfusunda ka

yıtlı Ahmet Aksoy T.C.K. nun 565 a , 647/4, 72 nci maddeleri gereğince 650 lira hafif 
para cezasiyle cezalandırılmasına gıyabında karar verilmiştir. 

Sanığa tebligat yapılamadığından İşbu hüküm fıkrası Resmi Gazete ile ilân ta
rihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 8851 

E. No : 1979/537 
K. No : 1983/6 
Saldırgan sarhoşluk ve etkili eylem suçundan sanık Emirdağ Suvermez Köyü 

nüfusunda kayıtlı Mehmet Köse'nin T.C.K. nun 572/1, 647/4, 456/4 maddeleri gere
ğince 6000 lira ağır para cezası ve 3000 lira hafif para cezasiyle cezalandırılmasına gı
yabında karar verilmiştir. 

Sanığa tebligat yapılamadığından işbu hüküm fıkrası Resmî Gazete ile ilân 
tarihinden İtibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilânen teb
liğ olunur. 8852 

Diyarbakır 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1978/479 
K. No : 1979/724 
Karar Tarihi : 12/11/1979 
Davacı : K .H. 
Sanık : Mehmet Sıddık Tekeş : Hasan ve Gül'den olma 1955 D.lu, Diyarbakır 

Eğil Bucağı, Gürünlü K. den. 
Suç : Irkçılık, bölücülük, halkı 3uç işlemeye tahrik, toplantı gösteri yürüyüş 

Kanununa muhalefet. 
Suç Tarihi : 25/1/1977 
Karar Tarihi : 12/11/1979 
Sanığa isnat edilen suçların 1402 sayılı Kanunun 15. maddesinde yazılı suç

lardan bulunduğu, aynı Kanunun 13. maddesi uyarınca bu davaya bakmak görevi Sı
kıyönetim Mahkemesinin görevine girdiğinden Mahkememizin görevsizliğine ve sa
nığın T.C.K. nun 142/3. 312. 1932 sayılı Kanunla değişik 171 sayılı Kanunun 18 ve 
21. maddeleri gereğince cezalandırılması için dosyanın Diyarbakır Sıkıyönetim K. 
lığı Askeri Mahkemesine gönderilmesine dair verilen karar sanığın adresi meçhul bu
lunması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 

7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince iş bu kararın Resmi 
Gazete'de ilânından 15 gün zarfında Kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün 
kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 8849 
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Darende Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1982/51 
K. No : 1982/114 
Geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık Malatya Darende Yünlüce 

Köyünden nüfusa kayıtlı aynı yerde mukim olan Hacı oğlu Zehra'dan olma 1/2/1966 
D.lu Doğan Nergiz hakkında verilen 30/12/1982 tarih ve 1982/114 sayılı karar bü
tün aramalara rağmen sanığa karar tebliği edilememiş olduğundan ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

T.C.K. 492/1, T.C.K. 55/3, 647. maddeleri uyarınca 16.000 Li ra ağır para ce
zasına mahkûm olan Doğan Nergiz iş bu kararın 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 ncu 
maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de tebliğini takiben 15 gün içinde Kanun yoluna 
başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği tebliğ olunur. 9008 

m ı 
Yayladağı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/285 
K. No : 1982/246 
5682 sayılı Pasaport Yasasına aykırı davranmak suçundan sanık Hasan oğlu 

Hatice'den olma 1950 D.lu, Mardin l i f Midyat İlçesi Çavuştu Köyü nüfusuna kayıtlı 
olup aynı yerde oturan Mehmet Aksu'ya mahkememizin 14/9/1982 tarih ve 1982/285 
E. 1982/246 karar sayılı ceza kararnamesi ile 5682 sayılı Yasanın 33/1. maddesi, 
2243 sayılı Yasanın 23, 15. maddeleri, CMUK. nun 388 - 386. maddeleri uyarınca so
nuçta 750 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup işbu karar 
(ceza kararnamesi) tüm aramalara rağmen sanığın adresinde tebliğ olunanıadığtn-
dan 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29 ve devamı maddeleri uyarınca ilânen tebliğine, 
tebliğin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağına ve itiraz edil
mediği takdirde kesinleşerek icra edileceği ve ilân ücretinin sanıktan alınacağı hu
susu ilânen tebliğ olunur. 8878 

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/469 
K. No : 1982/822 
Davacı İsmail Baltacı vekili Av. İskender Oğuz tarafından davalı Yakup oğlu 

Bilal Açıkel aleyhine açılan şufa davasının yapılan açık duruşması sonunda : Mahke
memizce verilen 29/12/1982 tarih 1982/469 - 1982/882 esas ve karar sayılı Hamı ile 
İlçenin Hacıembiya Mahallesinde kain 500 ada, 57 parselindeki davalı Bilal Açıkel 
adına 1000/4002 pay'a ait tapu kaydının iptali ile bu payın davacı İbrahim oğlu ismail 
Baltacı adına tapuya tesciline karar verildiğinden davalı ilçenin Şıhkuyusunda mu
kim Bilal Açıkel'in iş bu ilân yayınlandığı tarihten itibaren 8 gün içersinde Mahke
memize müracaatla yasal hakkım kullanması aksi halde kararın gıyabında kesinle
şeceği karar tebliği yerine kain olmak üzere ilân olunur. 

9000 

Mardin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/64 
Davacılar Enver Ayla ile Veysi Yalaz tarafından davalı NumanMusullu (M. 

Tevfik Buni Hacı Abu)'nun aleyhine açılan izale-1 şuyu davasının yapılan duruşma
sında : Davalının adresi meçhul olduğundan duruşmanın atılı bulunduğu 29/6/1983 gü
nü saat 9.00'da bütün delilleriyle beraber duruşmaya gelmediği takdirde gıyabında ka
rar verileceği davetiye yerine kain olmak üzere ilân olunur. 9001 
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Şarkışla Sulh. Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1982/35 
Karaı No • 1982/247 
Davacı : K. H. 
Sanık Kemal Çağlayan, Hüseyin ve Zeynep'den olma 1932 D.lu, Hafik lisesi 

Celalli Köyü nüfusunda kayıtlı aynı yerde oturur. 
Suç : Mütecaviz sarhoşluk. 
Suç Tarihi : 24/2/1982 
Tatbik edilen C.K. 572/1, 647 sayılı Yasa'nın 4 ncü maddesi, C.K. 40 madde

lerinin tatbiki suretiyle 3000 lira hafif para cezasına dair verilen karar sanığın gı
yabında verilmiş olup sanık bunca aramalara rağmen bulunmadığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28, 29, 30 maddeleri uyarınca ilânen tebliğine şahsına yapılmış 
sayılmasına tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8853 

İskenderun 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/131 
K. No : J.982/301 
Sanık : Kemal Kızılırmak, Şükrü oğlu Durdunaz'dan olma 1957 doğumlu is

kenderun Kurtuluş Mah. hane : 671/676, cilt : 008/8, sayfa : 13 de nüfusa kayıtlı slup, 
İskenderun Esentepe Mah. 370 Sokak No. 53 de oturur. 

Sanık : Recep Köse, Osman oğlu 1961 doğumlu İskenderun Esentepe Mah. nüf. 
kayıtlı. İskenderun Esentepe Mah. 327 Sokak No. 58 de ikamet eder. 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizin 1980/131 
esas ve 1982/301 sayılı kararı ile zor ve tehditle belediye otobüsünü durdurmak, si
lahla yaralamak ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından dolayı mahkememizce 
görevsizlik kararı verilmiş ve dosyanın görevli Adana ve Bağlı İller Sıkıyönetim Ko
mutanlığı askeri mahkemesi Adanaya gönderilmesine karar verilmiş olup, yukarıda 
açık kimlikleri yazılı sanıklara karar tebliğ edilemediğinden ve açık adresleri bu
güne kadar tesbit olunamadığından kararın sanıklara Resmî Gazete ilân yoluyla teb
liğine karar verilmiş olmakla tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

Kadıköy 1 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No ; 1980/216 
K. No : 1983/55 
Mahkememizin 27/4/1983 gün 980/216 esas 983/55 sayılı kararı ile Toplu Güm

rük Kaçakçılığı suçundan sanık bulunan Olumkaper oğ. Menİ'den olma 1952 doğum
lu, Pakistan uyruklu A l i Vigar Haydry ile Vahit oğlu, Karmete'den olma 1947 dğ. 
Pakistan uyruklu Chodry Ghulam Ali'nin evvelce Sirkeci ve Aksaray Ferah otelinde 
yatıp kalkan sanıklar hakkında 1918 S. K. 27/2, 27/3, 33/son Md. gereğince 6 şar 
sene, 8 er ay ağır hapis, 163.538.480,.— Lira ağır para cezasımn müteselsilen tah
siline karar verilmiş olup, gıyabi karar yukarıda adı geçen sanıklara bulunup teb
ligat yapılamadığından, bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. 29. Md. uyarınca 
Resmî Gazete'de ilân edilmek sureti İle tebliğine, 

Aynı Kanunun 31. maddesi gereğince İlânın neşri tarihinden İtibaren 15 gün 
sonunda hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının sanıktan tahsil olu
nacağı ilân olunur. 8859 
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Bozkır Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1981/419 
K. No : 1982/491 
Hakaret ve adiyen tehdit suçlarından Mahkememizin 21/9/1982 tarih ve 1981/419 

esas 1982/491 sayılı karar sayılı ilâmı ile T.C.K. nun 482/3, 647 S.K. nun 4/1, T.C.K. 
nun 72. maddeleri gereğince neticeten 5500 lira ağır para cezasına hükmedilen ve adi
yen tehdit suçundan beraatine karar verilen Bozkır İlçesi Karacaardıç Köyünden Mus
tafa ve Halime oğlu 1956 doğumlu Mehmet Perdeli'nin aramalara rağmen bulunama
dığı ve tebligata sarih ikametgah adresinin tesbit edilemediğinden gıyabi hüküm ken
disine tebliğ edilmemiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 nci mad
deleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde tebliğ yapılmış sayılacağı hususu tebliğ olunur. 

8876 

Adana 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/1148 
K. No : 1982/1122 
Hakaret, saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Zeynep Işıktekin hakkında Mah

kememizin 22/12/1982 günü ve esas 1981/1148 karar 1982/1122 sayılı Hamiyle T.C.K. 
nun 572/1, 647 Sk. 4. maddeleri uyarınca 2 ay Hf. hapis yerine 300 Ura Hf. para ceza-
sıyle mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Teb
ligat Yasası'nm 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edil
mediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasa'nın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uya
rınca hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. 

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

İlânen tebliğ olunur. 8877 

Emirdağ Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1977/279 
K. No : 1980/124 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan sanık Gümüşha

cıköy İlçesi Ovabaşı Köyü nüfusunda kayıtlı Ferid Acar'ın TCK. 459/2, son, 647/4, 
72, 6085/60 - E , 647/6. maddeleri gereğince 465 lira ağır para cezası ve 3 gün süreyle 
geçici olarak ehliyetinin geri alınmasına gıyabında karar verilmiştir. 

Sanığa tebligat yapılamadığından işbu hüküm fıkrası Resmî Gazete ile ilân ta
rihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilânen tebliğ 
olunur. 8883 

Tuıiıal Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

Dolandırıcılık suçundan sanık Turhal Kazımkarabekir Mahallesi nüfusunda 
kayıtlı Ahmet ve Hacer'den olma, 1932 Doğ. lu, Osman Bayın ve Ömer Bayır, hak
kında açılan kamu davasınnı yapılan açık duruşması sırasında, mahkememizin 
8/12/İ982 tarih ve 1981/97 esas, 1982/306 sayılı kararı ile eyleminin TCK nunun 
503/1. maddesine mumas olacağı kanaati ile hakkında 1 ay 15 gün süre ile hapis ve 
750 T U sı ağır para cezasıyla cezalandırılması hükmü kurulmuş olup, verilen bu 
karar gıyabi sanık Osman Bayına tüm aramalara rağmen adresi tesbit edilip tebliğ 
edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddesi gereğince ilân tsri-
hinden itibaren 15 gün içerisinde tebligat yapılmış, kesinleşmiş sayılacağı ilânen teb
liğ olunur. 8885 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
ORÜS Genel Müdürlüğü Fabrikalar Merkez Müdürlüğünden: 

1 — Fethiye Kereste Fabrikasının ihtiyacına karşılık 2 adet 120 lik Arabalı 
Şerit Tezgahı ile 1 adet 110 hık Yarma Şerit Tezgahı yurt içinden kapalı zarf teklif 
almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağlı Fabrikalar 
Merkez Müdürlüğü Atatürk Orman Çiftliği Gazi/Ankara adresinde 28/6/1983 tarih 
ve saat 15.00'de Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — lfuüe ile ilgili idari ve teknik şartname yukarıdaki adresten alınabilir. 
4 — Bu işe ait muhammen bedel 18.500.000,— TL. olup, geçici teminatı 568.750,— 

TL dır. 
5 — İsteklilerin geçici teminatı nakit veya süresiz limit içi banka teminat 

mektubu olarak ihale saatinden bir saat önce Müdürlüğümüz veznesine yatırmaları 
şarttır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İlân olunur. 9537/2-2 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkan
lığından : 

V A G O N ŞATI SATILACAKTIR 
1 — Şartnamesinde özellikleri yazılı, takriben 180 ton ağırlığında l ad. Vagon 

şatı 29/6/1983 tarihinde saat 14.00 de Haydarpaşa'daki Liman Komisyonunda kapalı 
zarf yöntemi ile satılacaktır. 

2 — Bu işe ait teklif mektuplarının, en geç 29 Haziran 1983 Çarşamba günü 
saat 14.00'e kadar Komisyonumuza gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması 
şarttır. 

3 — Posta ile geç gönderilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. 
4 — Bu işe ait şartname mesai saatleri içersinde Komisyonumuzdan temin 

edilebilir. 
5 — Firmalar veya şahıslar teklif edecekleri toplam bedelin % 2,5 nispetinde 

geçici teminat vereceklerdir. 
6 — Komisyonumuzca satışa çıkarılan vagon şatmın muhammen bedeli 

5.400.000 TL. dır. 
7 — TCDD 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya bir bölümünü yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta serbesttir. 
9502 /2-2 

• — 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden : 

1 idaremizin ihtiyaç fazlası olan bir kısım iş maki nasi ve ekipman ile muh
telif atelye, sosyal hizmet, hidrometrik ve topoğrafik malzeme kapak zarf usulü ile 
teklif almak suretiyle satmalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler İdaremizin Eskişehir yolu üzeri 9 Km. Tofaş Ser
visi yakınındaki Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından bir dilekçe İle temin edile
bilir. 

3 — Teklifler engeç 22/6/1983 günü saat 14.00'e kadar İdaremizin Gazi Mus
tafa Kemal Bulvarı No. 27 deki Genel Evrak Şubesine verilecektir. 

4 — Teklifler 23/6/1983 günü saat 10.00 da Makina ve ikmal Dairesi Başkan
lığında Komisyon huzurunda açılacakt; -. 

5 — İdaremiz 2490 sayılı ^Ta 'ye tabi değildir. 9434 / 2-2 
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Türkiye Çimento Sanayii T. A,Ş. Genel Müdürlüğünden: 

13 TON TEPOL IZGARA YEDEĞİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Elazığ, Gaziantep ve Söke Fabrikalarımız için takriben 13 ton C5 kalem) lepol 

ızgara yedeği imal ettirilecektir. 
Konu ile ilgili şartnameler 2.000,— TL. bedelli olup, Eskişehir Yolu 7. Kim. 

Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han 
Kat 4 Salıpazarı - İstanbul adresindeki Alım ve Satım Müdürlüğünden temin edile
bilir. 

Teklif verme son günü 22/6/1983 saat 15 00 olup, postadaki \a,ki gecikmeler 
nazara alınmaz. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 9542 /2-2 

B A N D A J V E DİŞLİLER İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Kars ve Trabzon Fabrikalarımız için 28 adet bandaj ve 8 adet dişli olmak 

üzere takriben 9690 Kg. malzeme imal ettirilecektir. 
Konu ile ilgili şartnameler 1.000,— TL. bedelli olup, Eskişehir Volu 7. Kim. An

kara adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han 
Kat 4 Salıpazarı - İstanbul adresindeki Alım ve Satım Müdürlüğünden temin edile
bi l i r 

Teklif verme son günü 22/6/1983 saat 15.00 de olup, postadaki vaki gecikmeler 
nazara alınmaz. 

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 9543 /2-2 • 

PTT Bursa Bölge Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için GG 20 Gri dökümden 550 adet ağır tip, 150 adet 
hafif tip olmak üzere toplam 700 adet menhol kapağı kapalı zarf eksiltme suretiyle 
yaptırılacaktır. 

1 — Menhol kapağı yapımı ile ilgili ihale 20/6/1983 Pazartesi günü saat 15.00 
de Başmüdürlüğümüz Alım - Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Menhol kapağı yapımına ait idari, teknik şartname ve teknik resimler 
500,— TL. sı karşılığında Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edile
bilir. 

3 — İhalenin geçici teminatı 150.000,— T L . dır, 
4 — İsteklilerin ihale saatinden 1 saat evveline kadar teminatlarını Başmüdür

lüğümüz veznesine yatırmaları ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mek
tuplarını Alım - Satım Komisyonumuza vereceklerdir. 

5 — Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 8838 / 2-2 

S. S. K. Genel Müdürlüğünden .-

Kurumumuz ihtiyacı 3000 adet battaniye.teklif alma usulüne göre satın alına
caktır. 

Bu işe ait ihale dosyası Ankara - Mithatpaşa Cad. No : 7'deki S. S. K. Genel Mü
dürlüğü 2 No. lu Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin ihale dosyasında mevcut şartnameler doğrultusunda hazırlıyacak-
lan teklif mektuplarını 22/6/1983 tarihi mesai bitimine kadar S S. K. Genel Müdür-



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 13 Haziran 1983 — Sayı : 18076 

lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Evrak Servisine vermeleri veya bu saatte Ko
misyon Başkanlığına bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü olarak postalamaları lâ
zımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9506/2-2 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz Yüzme Federasyonu Başkanlığının 5-12 Temmuz 
1983 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası için 
alınacak malzeme ve otobüs kiralama işi kapalı zarf usulüyle satınalma ve kiralama 
işlemi yapılacaktır. 

2 — İşin Muhammen Bedeli: 
a) Malzeme için: 649.925,— TL. 
b) Otobüs kiralama işi için: 498.000,— TL. 
3 — Geçici teminat muhammen bedelin % 4'üdür. 
4 — İhale 21 Haziran 1983 tarihinde saat 15.00'de Beden Terbiyesi Genel Mü

dürlüğü 9. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
İHALEYE GİRME ŞARTLARI: 
1 — İhaleye girmek için malzemelerin muhammen bedelinin % 4 geçici temi

natı ihale saatinden bir saat öncesine kadar Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdür
lüğü ve Bütçe Daire Başkanlığına yatırılacaktır. Teklif zarfı ve geçici teminat ile 
diğer istenilen belgeler ayrıca bir zarfa konarak İhale Komisyonu Sekreterliğine 
posta veya elden makbuz karşılığı verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

2 — Teklif Veren Firmalardan: 
a) Ticaret ve sanayi odası kaydı (1983 vizeli olacak), 
b) Şirketse imza sirküleri (Noterden tasdikli olacaktır.) 
3 — İşe ait teknik ve idari şartnameler Malzeme Müdürlüğünden temin edile

cektir. 
4 — Genel Müdürlüğümüz 2490-sayılı Yasaya tabi olmadığmdan, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA ALINACAK MALZEME 
Miktarı Tah. Birim Fiyatı Tah. Bir im Tutarı 

Malzemenin Cinsi Adet TL. TL. 

Amblemli Rozet 500 80,— 40.000,-
Kravat 300 300,— 90.000,-
Ttşort 400 1.000,— 400.000,-
Madalya 39 500,— 19.500,-
Amblemli kutulu plaket 39 2.575,— 100.425,-

T O P L A M : 649.925,— 

YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA KİRALANACAK 
302 MERCEDES OTOBÜS 

Miktarı Tah. Birim Fiyatı Tah, Birim Tutan 
Malzemenin Cinsi Adet TL. TL. 

302 Mercedes Otobüs 3 166.000,— 498.000,— 
NOT: 302 Mercede s Otobüsler Malzeme Müdürlüğünden temin edilecek şart

nameye göre kiralanacaktır. Otobüsler 3 -14 Temmuz 1983 tarihleri arasında İstan
bul'da çalıştırılacaktır. 9540 /2-2 



İzmir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

DEPOSUNUN M İ K T A R I 
Adı Yol Durumu Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M 3 Dm1 

Muhtelif Asfalt-Stabilize Yol ÇMK. III. S. N. B. tomruk 4 
, . . ÇMK. III. S. K. B. tomruk 15 
» » ÇMK. Sanayi Odunu 70 

, » ÇMK. Yarma Sanayi 1 
ÇMK. Lif Yonga Odunu 22 

GENEL YEKÛN % 112 36398 3665.163 4068 — 2.507.966 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 112 parti çeşitli orman emvali ürünlerinin % 50'si ile 
% 16 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere Model l No. lu (Ek) şartname uya
rınca açık artırmak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 20 Haziran 1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de İzmir/Kemalpaşa/Armutlu belediyesi satış 
salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve satış Öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Başmüdürlüğü, İstan
bul, Ankara, Aydın, Manisa, Bayındır ve Bergama Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte Armutlu Belediyesi Satış Salonunda hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat ön
cesine kadar geçici teminatlarını Bölge Mutemedine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda iş
letme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 

9533 /a-2 

% 7,5 
Muh. Bed. G. Tem. 

Ster TL. TL. 

1010 222.213 — 8.500 141.656 
2901 819.883 — 7.000 325.433 

32487 2823.067 — 6.200 1.328528 
_ — 81 3.600 21.263 
— — 3987 2.300 - 3.000 691.388 
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Denizli Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

M İ K T A R I Muh. Bed. % 7,5 G. Tem 
Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i P. Adedi Adet M 3 D m 3 TL. TL. 

Honaz Honaz 3. S. N . B. Çk. tomruk 1 157 35.943 11.300 30.000 
» » 3. S. K. B. Çk. tomruk 1 162 20.656 5.670 9.000 

> 3. S. N . B. Çz. tomruk 11 2687 417.129 9.500 299.000 
Kocabaş Kocabaş 3. S. N . B. Çz. tomruk 3 614 97.681 6.650 48.000 

» » 3. S. N . B. Çz. tomruk 17 5921 895.266 9.500 638.000 
Honaz Honaz 3. S. K. B. Çz. tomruk 23 6428 780.336 7.000 412.000 
Kocabaş Kocabaş 3. S. K. B. Çz. tomruk 13 4381 502.183 7.000 265.000 
Honaz Honaz 2. S. Çz. Maden Direk 3 2984 110.319 6.200 52.000 
Kocabaş Kocabaş 2. S. Çz. Maden Direk 1 1042 38.432 6.200 18.000 
Honaz Honaz Çz. Sanayi Odunu 4 1584 102.622 5.500 42.000 

» » Lif - Yonga L — 90 Ster 3.000 20.000^ 
u Düdengölü Or. İçi Lif - Yonga 12 — 628 Ster 2.300 121.000 

Kocabaş Kocabaş Lif - Yonga 2 — 136 Ster 3.000 30.000 
» Karanltkdere Lif - Yonga 8 — 480 Ster 2.300 80.000 
» Kocabaş Çz. Yapacak Kapak Tahta 3 — 90 Ster 3.500 24.000 

Y A P A C A K GENEL TOPLAMI: 77 25960 3000.567 1.813.000 
LİF - Y O N G A GENEL TOPLAMI: 23 1334 Ster 251.000 

Y A P A C A K K A P A K TAHTASI TOPLAMI 3 90 Ster 24.000 

1 — İşletmemizin Honaz ve Kocabaş Bölgeleri orman dışı ve orman içi depolarındaki yukarıda karşılarında parti adetleri,' 
muhammen bedelleri, miktarları yazılı orman emvali mal bedelinin % 50'si peşin, bakiyesi süresiz kesin banka mektubu karşılığın
da 6 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 22 Haziran 1983 Salı günü saat 14.00'de Honaz Belediye Binası Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Başmüdürlüğü, Civar İşletme Müdürlükleri, j 
Yerel Orman Bölge Şeflikleri ve Belediye Başkanlıklarında görülebilir. 
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4 — Satış 171/A Eki ve 34 No, lu model şartnamede yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılır. İştirakçilerin son sene vizesi 
yapılmış ticaret ve sanayi odaları belgeleriyle, sanayi ve lif - yonga odunu satışlarına iştirak edeceklerin kapasite belgelerini ibraz 
etmeleri mecburidir. 

5 — İsteklilerin saptanan günde saat 9.30 - 12.00 arasında teminatlarını yatırarak komisyona müracaatları ilân olunur. 
9535 / 2-1 

• -
Mut Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Öi : İÇEL 
İlçesi: Mut 

MİKTARI Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
Depoları Emvalin Cins ve Nev'i P. Adedi Adet M 3 TL. TL. Düşünceler 

ömerağa, Bayramağa 3. S. N. B. Çz. tomruk 38 7320 1425.987 9.500 1.014.000 — 

Dağpazarı 3. S. N. B. Çk. tomruk 9 1814 425.099 10.364 -11.500 333.000 % 10 İndirimli 
Ömerağa, Bayramağa 3. S. K. B. Çz. tomruk 25 6995 862.678 7.500 490.000 — 

Dağpazarı 3. S. K. B. Çk. tomruk 9 1725 414.528 7.679 239.000 % 10 İndirimli 
Ömerağa 2. S. Çz. Maden Direk 4 2787 142.968 7.500 80.000 S. Dışı 
Ömerağa Kİ. Çp. Çz. Sanayi Odunu 2 1294 81.333 7.000 43.000 S. Dışı 
ömerağa. Çamlıca İbreli Yakacak Odunu 30 — 3198.000 2.500 599.000 

TOPLAM: 117 21935 3352.593 2.798.000 

1 — İşletmemiz depolarında mevcut yukarıda beyanı gösterilen orman emvali % 50'si kanuni vergileri ile % 16 faizi peşin ol
mak üzere 6 ay vadeli olarak açık artırma ile satılacaktır. 

2 — Açık artırma, işletmemiz Satış Salonunda, 23 Haziran 1983 Peışembe günü saat 14.00'de Ek No: 1 model şartname uya
rınca yapılacaktır. 

3 — Teminat yatırıp açık artırmaya katılanlar ilgili şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır. 
4 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğü, 

Adana, Mersin, Silifke, Gülnar, Konya, Karaman, Ermenek, Tarsus, Anamur Orman işletmeleri ile işletmemizde görülebilir. 
5 — Açık artırmaya katılacak olanların artırma saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletme Veznesine ya

tırmaları, banka teminat, mektubu verecek olanların, mektupta işletmemiz adını ve satış tarihini bildirmeleri gerekir. 
6 — Açık artırmaya katılacakların belli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte İşletmemiz Satış Komisyonuna müra

caatları ilân olunur. 9534 / 2 Z 
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Demirköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposu Yol Durumu Cinsi, Nev'i ve Boyu 

S. Yolu 
T. Başı 
V. Köprü 
K. Yokuş 

» 
V. Köprü 
S. Yolu 
T. Başı 
V. Köprü 
S. Yolu 
T. Başı 
K. Yokuş 
V. Köprü 
D. Yolu 
T. Başı 

S. Yolu 
K. Yokuş 

T. Başı 
S. Yolu 

» 

T. Başı 
V. Köprü 
K. Yokuş 
S. Yolu 

Stablize 
Asfalt 

Stablize 
Asfalt 

Stablize 
Asfalt 

Stablize 
Asfalt 

Stablize 
Asfalt 

Stablize 
» 

Asfalt 
» 
» 

Stablize 

Kayın Tom. 
Kayın Tom. 
Kayın Tom. 
Kaym Tom. 
Kayın Tom. 
Kayın Tom. 
Kayın Tom. 
Kayın Tom. 
Kaym Tom. 
Kayın Tom. 
Kayın Tom. 
Kaym Tom. 
Kaym Tom. 
Kayın Tom. 
Kayın Tom. 
Kaym Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Meşe Tom. 
Kızıl Tom 
Kızıl Tom 

II. S. N . B. Kİ. 
II. S. N . B. Kİ. 
II. S. N B. Kİ. 
II. S. N . B. Kİ. 
II. S. K. B. Kİ. 
II. S. K. B. Kİ. 
III. S. N . B. Kİ. 
III. S. N . B. Kİ. 
III. S. N . B. Kİ. 
III. S. N . B. İn. 
III. S. N . B. İn. 
III. S. N . B. İn. 
I i i . S. N . B. In. 
III. S. N . B. İn. 
III. S. K. B. Kİ. 
III. S. K. B. İn. 

II. S. N . B. 
II. S. K. B. 
III. S. U . B. 
III. S. N . B. 
III. S. N . B. 
III. S. N . B. 
III. S. K. B. 
III. S. K. B. 
III. S. K. B. 
III. S. K. B. 
II. S. N . B. 
III. S. N . B. 

M İ K T A R I 
Adedi Adet M 3 D m 1 

Muh. Bed % 7,5 G. Tem: 
TL. TL. 

3 286 112.917 
1 44 21.560 
2 03 40.999 
1 15 4.863 
1 20 5.330 
1 47 11.831 
6 544 194.194 
6 425 153.713 
1 55 21.398 
e 1341 235.761 
8 1398 216.613 
1 116 15.817 
1 258 49.365 
l 299 49.764 
4 327 99.192 
3 524 43.689 
1 54 20.109 
1 113 26.162 
2 143 50.155 

12 2659 531.686 
4 561 116.523 
2 181 65.893 
1 132 28.750 
5 632 102.254 
1 203 28.560 

11 1999 260.413 
2 213 74.223 
3 636 148.113 

19.500 166.000 
19.500 32.000 
19.500 60.000 
19.500 7.000 
16.500 7.000 
16.500 15.000 
14.000 204.000 
14.000 161.000 
14.000 22.000 
11.000 196.000 
11.000 184.000 
11.000 13.000 
11.000 40.000 
11.000 41.000 
10.000 75.000 
8.000 26.000 

17.000 26.000 
14.500 28.000 
15.500 59.000 
12.500 500.000 
12.500 10.900 
12.500 62.000 
8.750 19.000 
8.750 6.800 
8.750 19.000 
8.750 172.000 

13.500 76.000 
10.000 112.000 
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M İ K T A R I Muh. Bed. % 7,5 G Tem. 

Deposu Yol Durumu Cinsi, Nev'i ve Boyu P. Adedi Adet M 3 Dm3 TL. TL. 

T, Başı Asfalt Gürgen Tom. IH. S. N . B. i 66 12.197 10.000 9.000 
» Kavak Tom. III. S. N . B. 1 142 29.257 7.500 17.000 

S. Yolu Stablize Kavak Tom. III. S. N. B. 1 200 43.953 7.500 25.000 
» Meşe Tom. III. S. N . B. (Saç) 3 410 107.241 7.500 62.000 

T. Başı Asfalt Meşe Tom. III. S. W. B. (Saç) 3 267 51.862 7.500 3.000 
K, Yokuş a Meşe Tom. III. S. N . B. (Saç) 5 600 H8.141 7.500 84.000 

» * Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç) 2 229 40.236 6.500 20.000 

S. Yolu Stablize Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç) 1 234 30.630 6.500 15.000 
T. Başı Asfalt Kayın Maden Direk II. S. 2 947 44.637 8.000 28.000 
K. Yokuş » Kayın Maden Direk 11. S. 1 107 5.123 8.000 3.000 

» Meşe Maden Direk II. S 2 740 32.128 9.000 22.000 
T. Başı » Meşe Maden Direk II. S. 2 1039 48.350 9.000 33.000 

» Gürgen Maden Direk II. S. 1 161 8.13? 8 000 5.000 
Kavak Maden Direk II. S. 2 653 42.940 6.500 23.000 

GENEL YEKÛN : U8 39102 3374.674 2.874 000 

1 — işletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 1)8 parti çeşitli orman ürünlerinin tutar 
bedelinin % 50 si peşin, bakiyesi süresiz kesin banka mektubu karşılığında % 16 Înv/Â peşin olmak ü/ere 6 ay vadeli olarak model 
şartnameler gereği açık artırmalı olarak satılacaktır. 

2 — Açık artırma 22/8/1983 tarihine rastlayan Çarşamba s-ünü saat 14.30'da isletme Toplantj Salonunda Komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

3 — Satış ile ilgili partilerin fiyatları ve geçici teminatlarını gösterir müfredatlı üste, Ormar Genel Müdürlüğü, İstanbul, 
Bolu, Adapazarı, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile Lstanbul. Çatalca, Vize, Balıçeköy, Kırklareli l̂ Ietrr.r Müdürlükleri 
ile işletmemizde görülebilir. 

4 — Satış 171/A - 1 - 2 No. lu model şartnamelerde yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılacaktır, iştirakçilerin son sene vizesi 
yapılmış ticaret ve sanayi odaları belgeleriyle, vekil olarak iştirak edecek olanların vekâletname veya yetkili belgelerini ibraz 
etmeleri gerekir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve saat 12.00'ye kadar geçici teminatlarını İşletmemiz 
Veznesine yatırmalarım, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında işletme adım ve satış tarihini belirtmeleri 
ve ihaleye katılacakların teminat makbuzları ile komisyona müracaat etmeleri şarttır. 9264 / 2-1 
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Geyve Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

% 7,5 
Muh. Bed. Tem. 

Deposu Cins ve Nevi P. Ad. Adet M 3 Dm 3 TL. TL. 

Muhtelif 3. S. N . B. çam Tom. 4 536 98.455 13.000 95.994 
3. S. K. B. çam Tom. 2 499 63.254 10.000 47.440 
3. S. N . B. Göknar Tom. 1 112 48.248 12.400 44.871 
2. S. N . B. Kn. Tom. Sym. 4 80.000 25.500 180.000 
2. S. K B. Kn. Tom. Sym. i 25.000 23.500 58.750 
2. S. N. B. Kn. Tom. 1 25.000 22.500 56.250 

* 2. S. K. B. Kn. Tom. 1 20.000 18.500 27.750 
3. S. N. B. Kn. Tom. (Kin.) 12 296.137 14.500 322.049 

» 3. S. K. B. Kn. Tom. (Kin.) 8 191.985 10.500 151.188 
3. S. N. B. Kn. Tom (İnce) 6 121.494 11.500 104.799 

» 3. S. K. B. Kn. Tom. (İnce) 4 80.075 9.300 55.852 
3. S. K. B. Gürgen Tom 2 55 13.283 12.300 16.344 
3. S. K. B. Meşe Tom. 4 304 83.202 10.500 87.362 
3. S. K. B. Kavak Tom. 1 84 15.108 5.500. 6.232 

» 3. S. N . B. Kavak Tom. 1 20.000 6.000 9.000 
» Çam Maden Direk 2 429 26.225 7.500 14.752 

Göknar Maden Direk 1 36 2.416 7.500 1.359 
» Çam Yuv. Sanayi Odunu 5 1753 119.002 6.300 56.228 
1« Kn. Yuv. Sanayi Odunu 7 931 146.037 7.800 85.432 

Gürgen Yuv. Sanayi Odunu 1 14.000 7.800 8.190 
» Meşe Sanayi Odunu Pim. 1 139 15.480 7.C0O 8.127 

Kayın Yarma Sanayi Odunu 6 164 Ster 4.500 55.350 
Çam İbr. Lif - Yonga Odunu 3 305 Ster 3.100 70.875 
Kn. Yap. Lif - Yonga Odunu 6 990 Ster 3.750 278.437 

» Çam Yakacak Odunu 3 267 Ster 2.500 50.062 
Meşe Yak. Od. 
(Yanık Saha Ür.) 8 392 Ster 2.000 58.800 
Kayın Kapak Tahtası 3 161 Ster 2.600 31.395 

98 1504.406 1.984.878 
2279 Ster 

1 — İşletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı ya
zılı 98 parti cins orman ürünlerinin % 50'si ile % 16 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli 
süresiz banka teminat moktubu karşılığında olmak üzere E k : 1, Ek: 2 şartnameler 
(Kaynı - Gürgen satışı için 2 No. lu sanayi odunu satışı için 1 No. lu) uyarınca açık 
artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Muhtelif depolarda bulunan 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198. 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 211, 
212, 215, 218, 220, 221, 222, 223, 224 partiler adet ve hacmen kesin olmayıp % 20 eksik 
veya fazla olabilir Kesin adet ve miktarı satış gününde belli olur ve satış bu kesin 
miktar üzerinden yapılır. 

3 — Açık art ırma 21/6/1983 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30'da Geyve 
Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi Orman Genel Müdürlüğü, Adapa
zarı Orman Bölge Başmüdürlüğü, İzmit. Akyazı, Hendek, Adapazarı, Karasu İşletme 
Müdürlükleri ile görülebilir. 
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4 — 242, 243, 244, 245, 246, 247, ve 246 no. lu partiler yangın görmüş baltalık 
ormanından istihsal edilmiş olduğundan, bu ormanın bulunduğu Geyve Kazası dahi
linde oturan veya icrai faaliyet eden hakiki ve hükmi şahıslar artırmaya iştirak ede
mezler. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz Veznesine yatırma
ları banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını Ma 
satış tarihini bildirmeleri ve katılacakları teminat makbuzları ile birlikte komisyona 
başvurmaları şarttır. 9536 / 2-1. • 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz Binicilik Federasyonu Başkanlığı ile Sivil Savunma 
Uzmanlığına alınacak aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerin kapalı zarf usulü 
ile satın alma işlemi yapılacaktır. 

2 — İşin Muhammen Bedeli -. 
a) Binicilik Federasyonu Başkanlığı: 247.000,— TL. 
b) Sivil Savunma Uzmanlığı: 148.900,— TL. 
3 — Geçici teminat muhammen bedelin % 4'üdür. 
4 — İhale 21 Haziran 1983 tarihinde saat 15.00'de Beden Terbiyesi Genel Mü

dürlüğü 9. Kat toplantı salonunda yapılacaktır. 
İHALEYE GİRME ŞARTLARI: 
1 — İhaleye girmek için malzemelerin muhammen bedelinin % 4 geçici temi

natı ihale saatinden bir saat öncesine kadar Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdür
lüğü ve Bütçe Daire Başkanlığına yatırılacaktır. Teklif zarfı ve geçici teminat ile di
ğer istenilen belgeler ayrıca bir zarfa konarak İhale Komisyonu Sekreterliğine pos
tada veya elden makbuz karşılığı verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler dik
kate alınmaz. 

TEKLİF VEREN FİRMALAR: 
a) Ticaret ve sanayi odası kaydı (1983 vizeli olacak), 
b) Şirketse imza sirküleri (Noterden tasdikli). 
2 — işe ait teknik ve idari şartnameler Malzeme Müdürlüğünden temin edi

lecektir. 
3 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
BİNİCİLİK FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA ALINACAK MALZEME 

Miktarı Tah. Birim Fiyatı Tah. Birim Tutan 
Malzemenin Cinsi Adet TL. TL. 

4 Metrelik Sırık 10x10 100 1.400,— 140.000,— 
4 Metrelik Sınk 5x10 100 800,— 80.000,— 
4 Metrelik Tahta 2,5x5 30 900,— 27.000.— 

TOPLAM: 247.000,— 
SlVlL SAVUNMA UZMANLIĞINA ALINACAK MALZEMELER 

Miktan Tah. Birim Fiyatı Tah. Şirim Tutan 
Malzemenin Cinsi Adet TL. TL. 

6 Kg. lık Yangın Tüpü Dolumu 26 5.000,— 130.000,— 
Yangın Kovası 54 350,— 18.900,— 

TOPLAM 148.900,— 
9539 / 2-r 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Balkan Okçuluk Şampiyonasında kullanılmak üzere, 3 adet okçuluk atış 
/tımarı saati, 

îşi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce kapalı zarf usulü teklif almak sure
tiyle ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonun
da " i > "-9b'i Rab günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

3 — İşın g e ç i u teminatı verilecek teklif bedelinin % 4 karşılığıdır. (Limit içi) 
4 -- i'ek'if alma şartnamesi ve diğer evraklar Ankara'da Beden Terbiyesi Ge

nel Müdür lümü Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu (Zafer Meydanı Süley
man Sırrı Soluk N : .5 Kat 93 911 No. lu odada görülüp tetkik edilebilir. 

5 - - İha leye iş t i rak edecekler özel idari şartname ve teklif alma şartname-
sindeki şartlar ve belgeler aranır. 

6 ••- îsiGKiH*3fkı teklif alma şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlı-
yatakları Usdiî mektuplarını 21/6/1983 günü yukarıda 2 nci maddede belirtilen 
ihalo saatinden t saat önce (en geç 14.00'e kadar) makbuz karşılığı Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonuna vermeleri lazımdır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

8 — İdare 2490 sayılı Karıtma tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilân olunur, 9541 / 2-2 

Rize Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

DEPOSUNUN Muh. Sat. 
Yol Cinsi, Nev'i, MİKTARI Bedeli Tem. 

Adı Durumu Boy ve Sınıfı P.Ad. Adet M 3 Dm3 TL. TL. 

Tron Stabilize 3. S. N . B. L. T. 32 1465 1478.312 12.000 1.335.500 
Tron Stabilize 3. S . K . B . L . T. 3 76 89.234 8.800 59.500 
Çamlık Stabilize 3. S. N .B . L. T. 17 1279 603.787 12.000 546.000 
Çifteköprü Stabilize 3. S. N . B. L. T. 11 997 386.941 12.000 349.500 

TOPLAM 63 3817 2558.274 2.290.500 

1 — işletmemiz Depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı bulunan 
63 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % so'si ile % 16 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli 
süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uya
rınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 21/6/1983 tarihine rastlayan Salı günü saat 12.00'de İkizdere 
Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi satış bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğü Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü. Erzurum, Giresun, Ordu, Sam
sun, Maçka, Gümüşhane, Torul ve Pazar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde gö
rülebilir, 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemiz İkizdere Bölgesinde hazır bu
lunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletmemiz 
Veznesine yatırmaları banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektu
bunda işletme adı ve tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile 
birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 9265 / 2-4. 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından: 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler 6200 sayılı Kanunun 34. mad
desi gereğince tatbik edilen esasların 8. maddesine göre kapalı zarf eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. 

Konusu: Dalgıç Pompalara ait kolon boruları, Tahmini Bedeli: 65.850.000,— 
TL, Geçici Teminatı: 1.989.250,— TL., Şartname Bedeli: 2.000,— TL., İhalenin Tarihi 
ve Saati: 15.00. 

2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankora'da YSE. Ge
nel Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden 
temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE. Genel Müdürlüğü adına ihale konusu 
belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık Veznelerine yatırılarak alman mak
buz asimin ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği tak
dirde şartname gönderilir. 

4 — İhaleye katılacak firmalar en geç 17/6/1983 günü mesai saati sonuna ka
dar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. Bu bel
geyi alıp almadıklarını 21/6/1983 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

5 — İhale için iştirak belgesi almak isteyen isteklilerin dilekçelerine ekleye
cekleri belgeler; 

a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi, 
b) Atölye teçhizat ve tezgâh bildirisi, 
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi (Satıcı firmanın kendisine ait 

olacaktır). 
d) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (geçerlilik 

süresi dolmamış olacak). 
6 — Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. Bu isteklilerin imalâtçı fir

manın yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve iştirak belgesi için imalâtçı 
firmaya alt belgeleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye İştirak belgesi müracaatında 
bulunmaları şarttır. İmalâtçı firmaların ihaleye kendilerinin girmemeleri halinde 
ancak bir ticari firmaya yetki vereceklerdir. 

YSE iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin iş yerini görerek 
karar vermek hakkını saklı tutar. 

İştirak belgesi alamayan istekliler ihaleye iştirak edemez ve bu konudada her 
hangi bir hak talep edemez. 

7 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mektup 
veya makbuzlarım koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etme
leri şarttır. (10. Kat 7 No.lu Oda) 

8 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği 
ilân olunur. 9504 / 2-2 

Kayseri Hava ikmal Bakım Merkezi Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

1 — 51 kalem muhtelif General Motor Yedek Parçaları, 1601 sayılı Yasaya göre 
satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler KlBM. Satm Alma Komisyonundan alınabilir. 
3 — Tahmini Bedeli: 25.403.000,— TL. sı olup, Katı Teminatı: 1.524.180.— TL. dır. 
4 — Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler ile faaliyet 

belgesi, kati teminat makbuzu veya limit dahili banka kati teminat mektubu en geç 
30 Haziran 1983 Perşembe günü saat ll.OO'e kadar Komisyon Sekreterliğiıe teslim 
edilecektir. 

4 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9505 / 2-2. 



Serik Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

M İ K T A R I Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Bölgesi Deposu Emvalin Cins ve Nev'i P. Adedi Adet M 3 D m 3 TL. TL. 

Gebiz Gebiz 3. S. N . B. Çk. tomruk 1 18 8.173 8.000 5.000 
Akbaş Kısık 3. S. N . B. Çz. tomruk 2 531 116.458 6.000 54.000 
Gebiz Gebiz 3. S. N . B. Çz. tomruk 12 2103 491.699 9.700 365.000 
Akbaş Kısık 3. S. K. B. Çz. tomruk 2 582 112.757 4.800 41.000 
Gebiz Gebiz 3. S K. B. Çz. tomruk 10 2307 348.051 7.200 179.000 
Serik Alacamı 3. S. K. B. Çz. tomruk 2 348 69.399 7.200 38.000 
Gebiz Gebiz Çz. Sanayi Odunu 18 6099 502.631 5.500 216.000 
Serik Alacamı Çz. San av i Odunu 32 10538 671.771 5.500 292.000 
Gebiz Gebiz Çz. Lif Yonga 1 — 119 Ster 3.000 27.000 
Serik Orman l,cı Çz. Lif Yonga 4 — 191 Ster 2.500 38.000 
Gebiz Gebi4 Çz. Kapak Tahtası 1 — 175 Ster 4.000 53.000 
Gebi/. Gebiz Çz. Travers Iskartası Lala 1 176 20.064 4.000 7.000 

T O P L A M : 86 23602 2341.003 M ! 1.315.000 
485 Ster 

1 — ' Yukarıda müfredatı ya/.ılı orman emvali 24/6/1983 Cuma günü saat 14.00'de Gebiz Belediyesi Satış Salonunda toplanacak | 
komisyon huzurunda açık ar t ı rma suretiyle satılacaktır. Emvaller 1983 yılı üretimi olup, satış 15/C model şartnameye göre % 50 be-i 
deli ve vergileri peşin, bakiyesi kati ve müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı 6 ay vadeli olacaktır. 

2 — Sanayi odunlarına 15/C model şartnamenin 4. maddesindeki hususlara haiz olanlar ve lif - yonga satışlarına da 171/A-2' 
sayılı tebliğ ekindeki 34 nolu model şartnamenin 3. maddesindeki nitelikleri taşıyanlar iştirak edebilir. (Kapasite belgesi olanlar ve ! 
tahsis edilen kapasitesi dolmayanlar girebilir.) j 

3 — Alıcıların % 7,5 geçici teminatlarını ihale saatinden evvel yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarına 
işletme adını ve pey sürecekleri parti numaralarını belirtmelerini, mektubun kati ve müddetsiz olması şarttır. 

4 — Satışa ait ilân Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü ve İşletmemiz Muhasebesinde görülebilir. 
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile komisyona müracaatları ilân olunur. 9583 / 2-1 
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Bilecik Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

M İ K T A R I Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Bölgesi Deposu Cinsi, Nev'i ve Kalitesi P. Adedi Adet M 3 Dm3 TL. TL. 

Muratdere Muratdere 3. S. N. B. çam tomruk 14 2353 544.151 11.700 478.500 
Muratdere Köşk 3. S. N. B. çam tomruk 10 1516 359.558 11.700 316.200 
Muratdere Muratdere 3. S. K. B. çam tomruk 1 225 29.334 8.500 18.800 
Pazaryeri Pazaryeri 3. S. K. B. çam tomruk 1 153 21.972 8.500 14.000 
Muratdere Muratdere 2. S. N. B. Kök. tomruk 2 110 47.817 16.700 60.500 
Muratdere Muratdere 3. S. N. B. Kök. tomruk 5 606 194.976 11.700 171.400 
Muratdere Köşk 3. S. N. B. Kök. tomruk 4 525 147.563 11.700 129.900 
Pazaryeri Pazaryeri 3. S. N. B. Kök. tomruk 1 76 19.794 11.700 17.500 
Pazaryeri Pazaryeri 3. S. K. B. Kök. tomruk 1 26 5.138 8.500 3.500 
Muratdere Muratdere 3. S. N. B. Kay. tomruk 1 61 23.739 14.000 25.000 
Muratdere Köşk 3. S. N. B. Kay. tomruk 1 100 23.568 14.000 25.000 
Pazaryeri Pazaryeri 3. s. N. B. Kay. tomruk 1 47 22.329 14.000 23.500 
Muratdere Muratdere 3. s. K. B. Kay. tomruk 1 35 15.166 10.000 11.500 
Muratdere Köşk 3. s. K. B. Kay. tomruk 1 25 8.000 10.000 6.000 
Pazaryeri Pazaryeri 3. s. K. B. Kay. tomruk 1 37 7.180 10.000 5.500 
Muratdere Muratdere 3. s. N. B. Kav. tomruk 1 20 4.594 6.300 2.200 
Muratdere Muratdere 3. s. K. B. Kav. tomruk 1 13 1.849 5.400 800 
Muratdere Köşk 3. s. N. B. Gürgen tomruk 1 20 1Q.000 11.500 9.000 
Muratdere Muratdere 2. s. çam maden direk 2 558 64.193 7.000 33.800 
Pazaryeri Pazaryeri 2. s. çam maden direk 2 707 45.782 7.*X) 24.200 
Pazaryeri Pazaryeri 2. s. Kök. maden direk 1 184 16.150 7.000 8.500 
Muratdere Muratdere 2. s. Kav. maden direk 1 21 1.732 4.500 600 

GENEL TOPLAM: 54 7520 1614.585 1.385.900 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 24/6/1983 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de Bozüyük ilçesi Belediye 

Salonunda toplanacak komisyon huzurunda kayın cinsi emval ile gürgen cinsi emval 2 No. lu model şartnameye göre, diğer cins 
emval ise 1 No. lu model şartnameye göre emval bedellerinin % 50'si ile vergileri peşin, bakiyesi 6 ay vadeli olarak, kati ve müd-
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detsiz limit dahili banka teminat mektubu veya Hükümetçe kabul edilmiş Devlet Tahvili karşılığında açık artırma suretiyle satıla
caktır. 

2 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatten yarım saat evveline kadar 1983 yılı vizesi yaptırılmış gerekli belgelerini ibraz ederek 
almak istedikleri partilerin geçici teminatlarım Bozüyük'de Muratdere Orman Bölge Şefliği Mutemetliğine yatırıp makbuzları ile 
birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 9588 / 2-1 

Demirköy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

M İ K T A R I Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Deposu Yol Durumu Cinsi, Nev'i ve Boyu P. Adedi Adet M-1 Dm3 TL. TL. 

S. Yolu Stablize Kayın Tom. IH. S. N. B. în. ı 144 23.802 3.650 6.515 
t. Ada Asfalt Meşe Tom. III. S. N. B. 1 144 32.056 6.350 15.500 

» » Meşe Tom. III. S. N. B. 1 175 33.878 3.790 9 650 
V. Köprü Meşe Tom. III. S. N. B. 1 213 44.092 3.790 12.550 
B. Ban. Stablize Meşe Tom. III. S. N. B. 1 173 32.989 3.790 9.400 
S. Yolu Meşe Tom. III. S. N. B. 1 254 43.709 3.790 12.450 
D. Yol. s Meşe Tom. III. S. N. B. 559 112.997 3.790 32.100 
B. Ban. Meşe Tom. III. S. K. B. 1 236 39.203 2.790 8 200 
Merkez Asfalt Meşe Tom. III. S. K. B. 878 70.886 4.650 24.700 

» Kızılağaç Tom. II. S. K. B. 1 118 21.372 3.900 6.250 
S. Yolu Stablize Kızılağaç Tom. III. S. N. B. 1 155 33.293 4.750 11.850 
D. Yol. Stablize Kızılağaç Tom. III. S. N. B. 1 28 8.518 4.750 3.200 
K. Yokuş Asfalt Kızılağaç Tom. III. S. N. B. 1 36 7.477 3.595 2.000 

B Kızılağaç Tom. III. S. N. B. 1 70 15.972 3.550 4.250 

1. Ada Kızılağaç Tom. III. S. N. B. 1 28 10.574 3.595 2.850 
Kızılağaç Tom. III. S. N. B. 1 13 2.361 4.750 800 

» a Kızılağaç Tom. III. S. K. B. 1 19 2.941 3.090 700 

K. Yokuş B Kızılağaç Tom. III. S. K. B. 21 3.612 3.090 1.000 
Merkez » Gürgen Tom. III. S. N. B. 1 64 11.550 4.750 4.200 
D. Yol. Stablize Gürgen Tom. III. S. N. B. 1 83 16.362 4.750 5.800 
B. Ban. » Gürgen Tom. III. S. N. B. 1 60 8.336 4.750 3.000 
D. Yol. Gürgen Tom. III. S. K. B. 1 74 9.355 3.850 2.700 
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M İ K T A R I Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Deposu Yol Durumu Cinsi, Nev'i ve Boyu P. Adedi Adet M 3 Dm» TL. TL. 

Merkez Asfalt Gürgen Tom, III. S. K. B. 1 01 12.652 3.850 3.700 
T. Başı » Kavak Tom. III. S. N . B. 1 121 30.463 3.800 8.600 
B. Ban. Stablize Kavak Tom. III. S. N . B. 1 191 34.614 3.800 9.900 
K. Yokuş Asfalt Meşe Tom. III. S. N . B. (Saç) 5 1413 313.698 3.800 89.600 

> Meşe Tom. III. S. N . B. (Saç) 2 260 53.693 3.800 15.500 
Merkez Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç) 1 181 25.680 3.150 6.100 
K. Yokuş » Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç) 3 826 120.567 3.150 28.450 
D. Yol. Stablize Meşe Tom. III. S. N . B. (Saç) 1 126 41.969 3.150 9.900 
B. Ban. » Meşe Tom. III. S. K. B. (Saç) 1 187 23.317 3.150 5.500 
î. Ada Asfalt Meşe Maden Direk II. S. 1 1120 51.746 4.350 17.000 
T. Başı Asfalt Meşe Maden Direk II. S. 1 716 32.359 4.350 10.600 

YEKÛN: 43 8777 1326.093 384.515 
S. Kulübeler Or. îçi îst. Li f -Yonga Odunu 20 — 1891 Ster 411.0«} 

(Karaağaç - Dişbudak 
Akçaağaç Yarma) 

GENEL SATIŞ YEKÛNU: 63 795.515 
1 — İşletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 43 parti çeşitli cins orman ürünleri ile 20 

parti Lif - Yonga odunlarının % 50'si peşin, bakiyesi süresiz kesin banka mektubu karşılığında % 16 faizi peşin olmak üzere 6 ay 
vadeli olarak model şartnameler gereği açık artırmalı olarak satılacaktır. 

2 — Açık ar t ı rma 23/6/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.30'da İşletme Toplantı Salonunda Komisyon huzunda 
yapılacaktır. 

3 — Satış ile ilgili partilerin fiyatları ve geçici teminatlarını gösterir müfredath listıf Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bolu, 
Adapazarı, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile istanbul, Çatalca, Vize, Bahçeköy, Kırklareli işletme Müdürlükleri ile İş
letmemizde görülebilir. 

4 — Satış 171/A -1 - 2 - 34 model şartnamelerde yazılı şart lar ve esaslar dahilinde yapılacaktır. Emval ikinci defa ihaleye çıktı
ğından satışa herkes girebilir. (Hiçbir belge aranmaksızın). 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 12.00'ye kadar geçici teminatlarını işletmemiz 
Veznesine yatırmalarını, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında işletme adını ve satış tarihini belirtmeleri 
ve ihaleye katılacakların teminat makbuzları ile komisyona müracaatları ilan olunur. 9591 / 2-1 
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Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

Ruhsatı Müessesemi?»» Ait Yasar Altmkaya Ocağından, 755.000 Ton Dolomit 
ihale yoluyla temin edilecektir. 

Şartnamesi 20.000,— TL. bedel karşılığında aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalı Kcşku Cad. Yalı Köşkü Han Kat : 4-5'deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da Çankırı Cad. No : 57 Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 516-131/G No. lu dos

yayla ilgilidir meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını geçici teminatlarıyla birlikte 
en geç 19/7/1S83 Salı günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv Mü
dürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 9577 / 1-1 

Sümerbank Alım ve Satım. Müessesesi Müdürlüğünden : 
(Bahçekapı - İSTANBUL) 

1 — Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinin ihtiyacı toplam 450 
K g . Sarı ve Mavi Seramik Boyası (Sarı = 300 Kg. Mavi = 150 Kg.) Kapalı zarf 
usulü teklif almak sureti ile satın alınacaktır. 

2 — i Geniş bilgi Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi ALIM/III . Gruptan 
temin edilebilir. 

3 — Teklif zarfının üzerine «3600/83-2 Yarımca» dosya numaramız yazılmak 
sureti ile en geç 28/6/1983 günü saat : 17.30'a kadar Müessesemiz veya İstanbul 
Şubemiz Hollerindekl Alım Teklif kutusuna atılmış veya bu tarihte elimizde olacak 
şekilde posta ile gönderilmiş olması lâzımdır. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi değildir. 

9275 /1-1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Avrupa Yüzme Şampiyonasında kullanılmak üzere 1 adet yüzme krono-
metraj ve skorbord cihazı (6 Kulvarlı) isi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 
kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleye konulmuştur. 

2 — ihale Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 
21/6/1983 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

3 — işin geçici teminatı verilecek teklif bedelinin % 4 karşılığıdır. (Limit içi) 
4 — Teklif alma şartnamesi ve diğer evraklar Ankara'da Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığının bulunduğu (Zafer Meydanı Süley
man Sırrı Sokak No: 3 Kat: 9 911 nolu) odada görülüp tetkik edilebilir. 

5 — ihaleye iştirak edecekler özel idari şartname ve teklif alma şartname-
sindeki şartlar ve belgeler aranır. 

6 — İsteklilerin teklif alma şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırla
yacakları teklif mektuplarını 21/6/1983 günü yukarıdaki 2 nci madde de belirtilen 
ihale saatinden 1 saat önce (en geç 14.00'e kadar) makbuz karşılığı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü ihale Komisyonuna vermeleri lazımdır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

8 — idare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğini yapmakta serbesttir. 

Kefiyeı ilan olunur. 9501 /*-2 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda konusu, keşif bedeli, geçici teminat tutan, eksiltme tarihi, günü 
ve saatleri yazılı çeşitli inşaat işleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı 
zarf usulüyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltmeler karşılarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da 
DHMİ Genel Müdürlük Binası içinde bulunan Alım Satım Komisyonunda yapılacak
tır. 

3 — Eksiltmeler ile ilgili dosyaların tamamı hergün çalışma saatleri içerisinde 
Ankara'da DHMİ Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, İstanbul Yeşilköy 
Hava Limanı Başmüdürlüğünde, İzmir Meydan Müdürlüğünde ve ayrıca Gaziantep 
Meydan Müdürlüğünde d© bu Meydanla ilgili işlerin dosyaları görülebilir. 

4 — Bu işlerle ilgili geçici teminatların nakit olarak verilmesi halinde DHMİ 
Genel Müdürlüğü Sorumlu Saymanlık Veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alı
nacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme dosyalarına ekli (Ör
nek •. 1), (örnek -. 2 ve 2a>, (Örnek.- 3), (Örnek: 4) gibi bildirileri 1983 yılı fiyatlarıyla 
değerlendirmek suretiyle keşif bedellerinin en az yansı kadar resmi kamu kuruluş
larından müteahhit olarak alınmış İş bitirme belgesini ve bu işlerin eksiltme şartna
mesi ile özol şartnamede yazılı diğer belgeleri bir dilekçeye ekliyerek yeterlik bel
gesi almak üzere 23/8/1983 günü iş bitimi saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri şarttır. (Her iş için ayn dilekçe ve belgelerle müracaatta bulunula
caktır.) Müracaatta Genel Evrak kayıt tarihi geçerli olup, telgrafla yapılacak başvu
rular kabul edilmez. 

6 — Eksiltmeye girecek olanlar, DHMİ Genel Müdürlüğünden alacaklara yeter
lik belgesi, 1983 yılı tasdikli ticaret odalan belgesinin aslı veya noterden tasdikli su
retini, şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra almış olduklan hali faaliyet belgelerini 
ve imza sirkülerini, limit dahili banka geçidi teminat mektubu veya makbuzu ile bir
likte teklif mektubunu havi kanuni şekilde düzenllyecekleri kapalı zarflarını belirti
len eksiltme saatlerinden bir saat Öncesine kadar makbuz karşılığında DHMİ Genel 
Müdürlüğü Alım Satım Komisyonuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatlerden sonra 
verilecek zarflar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

S. No. 

2 — 

Eksiltmenin Konusu 
Keşif Bed. 

TL. 
G. Tem. 

TL. 

Eksiltmenin 
Yapılacağı 

Tarihi Günü 

4 — 

Esenboğa Hv. Limanı Dış Hat
lar kalorifer tadilatı. 17.864.181 

Esenboğa Hv. Limanı Genel Ar. 
Binası, îş Mak. Garajı ve mi
safirhane yapusaı. 211.320.092 

İzmir Hava Meydanı Lojman 
İnşaatı. 77.5oo.ooo 

Gaziantep Hava Meydanı loj
man inşaatı. 40.ooo.ooo 

Gaziantep Hava Meydanı Oto 
garajı inşaatı. 27.500.000 

535.926 28/6/1983 Salı 
Saat: 11.00 

6.339.603 30/6/1983 Perşembe 
Saat: 11,00 

2.325.000 30/6/1983 Perşembe 
Saat. 15.30 

1.200.000 1/7/1983 Cuma 
Saat: 11.00 

825.000 1/7/1983 Cuma 
Saat: 15.30 

9563 / 11 
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Dursunbey Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 
BALIKESİR 

Parti 
adedi 

-5 
8 

34. 
1 
8 
1 
1 

58 

Cins ve kalitesi 

m . Sınıf Normal Boy Çam Kereste 
III. Sınıf Kısa Boy Çam Kereste 
IV. Smıf Normal Boy Çam Kereste 
IV. Sınıf Normal Boy Çam Kereste 
IV. Sınıf Kısa Boy Çam Kereste 
Normal Boy Çam Çıta 
Kısa Boy Çam Çıta 

T O P L A M 

Miktarı Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
M- Diri' TL Ma TL. 

145.201 27.500 299.000 
139.231 21.500 220.000 

1033.503 18.500 1.300.000 
70.085 16.650 50.000 

177.093 15.500 206.000 
20.427 19.750 31.000 
13.032 13.250 13.000 

1598.572 2.119.000 

1 — Fabrikamız istif yerinde mevcut yukarıda beyanı yazılı 58 parti halindeki 
1598.572 m3. Çam keresteler peşin veya % 50 si peşin bakiye % 50 si altı ay vadeli 
müddetsiz limit içi banka teminat mektubu karşılığı açık artırmalı satışa çıkarıla
caktır. 

2 — Açık artırmalar 23/6/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00 
da Fabrikamız satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır. 

ilan olunur. 9584 / 2-1 

Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden 

Parti MİKTARI Muh. Bed. Tem. Tut. 
adedi Emvalin cins ve nev'i Adet M 3 Dm 3 TL. TL. 

1 l.Sn. Kayın Parke 27132 246.40 1.700 20.600 
2 3.Sn, Kayın Parke 59460 614.96 1.325 40.200 
2 4.Sn. Kayın Parke 66452 690.24 1.100 37.900 
1 S.Sn.NB. Y. Alınmamış Meşe Ker. 532 31.061 32.600 44.300 
4 4.Sn.NB. Y. Alınmamış Meşe Ker. 2239 119.995 17.700 100.000 
1 3.Sn.NB. Y. Alınmış Meşe Ker. 257 15.655 37.500 27.300 
3 Std. Dışı NB. Kayın Kereste 1683 84.552 11.000 48.500 
1 Std. Dışı KB. Kayın Kereste 863 20.833 10.500 12.200 
1 Std. Dışı ÇKB. Kayın Kereste — 33.000 10.000 17.000 
1 Std. Dışı ÇKB. Artık Mal Kayın — 22.008 9.000 11.200 
2 l.Sn.NB. Y. Alınmamış Kayın Ker 672 26.576 41.000 51.200 
9 3.Sn.NB. Y . Alınmamış Kayın Ker. 3553 188.888 29.200 254.700 
1 S.Sn.KB. Y. Alınmamış Kayın Ker 925 19.453 21.850 20.800 

15 4.Sn.NB. Y. Alınmamış Kayın Ker. 6520 358.853 23.700 397.100 
4.Sn.KB. Y. Alınmamış Kayın Ker, 2154 55.420 16.400 47.700 

3 3.Sn.NB. Y. Alınmış Kayın Keı. 940 57.128 30.100 80.100 
8 4.Sn.NB. Y. Alınmış Kayın Ker. 3195 226.255 25.100 257.500 

P A R K E L E R YEKÛNU 

K E R E S T E L E R YEKÛNU 

153044 1551.60 98.700 

53 

P A R K E L E R YEKÛNU 

K E R E S T E L E R YEKÛNU 23533 1259.677 1.369.600 

58 TEMİNATLAR G E N E L YEKÛNU 1.468.300 
1 — Yukarıda cins ve nev'ileri yazılı 58 parti orman emvali, hizalarında gös

terilen muhammen bedeller üzerinden açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
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2 — İhale, 22/6/1083 Çarşamba günü saat 14.00 de Fabrikamız ihale salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak olup, keresteler ve parkeler; % 50 si peşin, 
% 50 si altı ay vadeli, limitli müddetsiz banka mektubu karşılığında satılacaktır. 

3 — Teminatlar satış günü saat 13.30 a kadar Müdürlüğümüz veznesine yatı
rılacaktır. 

4 — Satışla ilgili vergi ve resimler; % 03 Karar Pulu, % i Vilayet Hissesi, 
% 3 Bakanlık Fonu, % 2 DeUallye ve ayrıca parkelerden % 8 Gider Vergisi alıcı
sına, ilân masrafları Fabrikamıza aittir. 

5 — Bu satışla ilgili şartname ve ebat listeleri Orüs Genel Müdürlüğü, Bolu -
istanbul ve Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlüklerinde, emvaller ise Fabrikamız 
istif yerinde görülebilir. 

6 — Dileyen her Türk Vatandaşı ihalemize iştirak edebilir. 
ilân olunur. 9585 / 2-1 

öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından. 

1984 öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Birinci Basamak Klavuz Basımı, 
dağıtımı ve Birinci basamak uygulamasına ilişkin Başvurma sınav Organizasyonu, 
Değerlendirme, işlemleri ve çeşitli baskılar ile ilgili bir kısım iş ve hizmetler yap
tırılacaktır. 

Sözkonusu işlerle ilgili Iştanımı - Şartname Bilkont - Ankara adresindeki bi
namızın Satın alma Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. Tekliflerin en geç 
24/6/1983 günü saat 17.30'a kadar merkezimizi satsnalma Müdürlüğüne verilmesi 
gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler nazari dikkate alınmayacaktır. 
Merkezimiz 2490 ve 1050 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İhale yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9695 /1-1 

Kilis Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

MİKTARI M . Sat. Bed. % 7,5 Tem. 
Cins ve Nev'i P. Adedi Adet M ; ! Dm3 TL. TL. 

3. S. K. B. Çz. tomruk 9 2702 231.947 8.000 139.300 
2. S. Çz. Maden Direk 5 2790 103.542 7.500 58.500 
Çz. Kalın Sanayi Odunu 14 9742 473.602 7.000 250.100 

T O P L A M : 28 15234 Ü11.09İ 447.900 

1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarda cins ve miktarı yazılı 28 parti 
orman emvalinin tamamı peşin veya % 50 mal bedeli ve yasal vergiler ile % 18 faizi 
peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında model şart
name uyarınca açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık art ırma 21/6/1983 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de İşletme 
idare Binası Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Mü
dürlüğü, Kahramanmaraş Orman Bölge Başmüdürlüğü ile Antakya, Adıyaman, Os
maniye, Dörtyol, Göksün, Andırın Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde 
görülebilir. 

Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve saat 12.00'ye 
kadar teminatlarını işletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teni inat mektubu ve
recek olanların teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve 
katılacakların teminat mektupları ile komisyona başvurmalar ı saıMır. 

İlan olunur. 9538 >%•% 
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Akyazı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti MİKTARI M . Bed. % 7,5 Tem. 
Depo adı adedi Cins ve nev'i Adet M ' Dm 3 TL. TL. 

Sondepo 2 I.S.Nb. Göknar Tom. 53 31.419 21.000 49.000 
1 II.S.Nb. Göknar Tom. 60 36.608 17.500 49.000 

» 2 II.S.Nb. Meşe Tom. Kap. 59 36.168 60.000 163.000 
» 1 II.S.Ksb. Meşe Tom. Kap. 16 10.396 50.000 40.000 

1 II.S.Nb. Saç Meşe Tom. 15 8.936 8.500 6.000 
» 5 III.S.Nb.Meşe Tom. Ker. 399 179.983 14.500 195.000 

1 III.S.Ksb. Meşe Tom. Ket. 276 97.518 10.500 76.000 
4 III.S.Nb. Saç Meşe Tom. 332 168.029 6.000 76.000 
1 III.S.Nb. Meşe Tom. Ker. 150 27.302 11.000 23.000 
1 III.S.Ksb. Meşe Tom. Ker. 82 7.432 8.500 5.000 
3 III.S.Ksb. Saç Meşe Tom. 277 105.643 5.500 44.000 
2 I.S.Ksb. Kayın Tom Kap. 20 24.062 32.500 62.000 
3 I.S.Nb. Kayın Tom. Kap. 32 31.442 35.500 83.000 

* i II.S.Nb. Kayın Tom. Kap. 49 49.541 32.500 120.000 
3 H.S.Ksb. Kayın Tom. Kap. 41 34.177 30.500 105.000 

» 1 I.S.Nb. Kayın Tom. Soy. 14 10.154 29.500 33.000 
» 4 II.S.Nb. Kayın Tom. Soy. 70 59.921 25.500 114.000 
» 2 II.S.Ksb. Kayın Tom. Soy. 36 24.075 23.500 41.000 

1 III.S.Nb. Kayın Tom. Soy. 6 6.519 18.500 9.000 
2 n.S.Uzb. Kayın Tom. Ker. 9 6.781 24.500 12.000 
3 H.S.Nb. Kayın Tom. Ker. 98 56.303 22.500 95.000 

>•> 2 II.S.Ksb. Kayın Tom. Ker. 41 20.388 18.500 28.000 
2 ni.S.Uzb. Kayın Tom. Ker. 18 14.189 19.500 21.000 

19 IH.S.Nb. Kayın Tom. Ker. 1560 648.726 14.500 704.000 
8 III.S.Ksb. Kayın Tom. Ker. 741 308.414 10.500 242.000 
7 in.S.Nb. Kayın Tom. Ker. 814 155.929 11.500 133.000 
4 III.S.Ksb. Kayın Tom. Ker. 493 60.794 9.300 42.000 
3 HI.S.Nb. Gürgen Tom. 131 39.571 15.500 45.000 
1 m.S.Ksb. Gürgen Tom. Ker. 142 23.976 12,300 22.000 
1 HI.S.Nb. Akçaağaç Torn. 5 2.151 13.000 2.000 
1 HI.S.Nb. Kızılağaç Tom. 25 7.532 9.700 5.000 

» 4 Kayın Kalın Çap. San, Od, 406 26.355 7.800 15.000 
» 1 Gürgen Kalın Çap. San. Od. 136 6.813 7.800 4.000 

2 Kayın Maden Direk 184 15.590 8.000 9.000 
1 Gürgen Maden Direk 200 12.697 8.000 8.000 
3 Kayın Yarma Sanayi Od. Ster 89.000 4.500 30.000 
7 Lif Yonga Odunu Ster 383.000 3.500 99.000 

T O P L A M 2.801.000 
İşletmemiz bölgelerinin muhtelif orman dışı depolaıında mevcut 116 parti is

tihsal orman emvali 20/6/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de işlet
memiz merkezinde toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma ile satılacaktır. 

Satış 1 ve 2 model şartname esaslarına göre yapılacaktır. 
Bu satışa alt şartname ilan ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdür

lüğü, Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlüğü ve Adapazarı, İzmit, Karasu, Hendek, 
Geyve işletmelerinde görülebilir. 

Alıcıların belirli gün ve saatte Komisyona müracaatları Han olunur. 
9570 /1-1 



Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü Y S E 6. Bölge Müdürlüğü Y S E II Müdürlüğü 
Komisyon Başkanlığından : 

Yol Şefliği Emanet 

Grup 
No. işin Adı 

1. Keşif Bedeli 
TL. 

G. Teminatı 
T L . 

Son Müra. 
Tarihi 

Yet. Bel. 
Tarihi 

I H A L E N I N 
Tarihi Saati 

1 Botaş boru hattı güvenlik 
0 +000-1 + 460 km. arası 

yolu (A-B) 
8.000.000,— 240.000,— 23/6/1983 27/8/1983 28/6/1983 10.00 

2 Botaş boru hattı koruma 
(1 + 460-6+000 km. arası) 

yolu B-C 
8.000.000,— 240.000^- 23/6/1983 27/6/1983 28/6/1983 13.00 

3 Botaş boru hattı güvenlik 
(6 + 000-13 + 000 km. arası) 

yolu C-D 
8.000.000,— 240.000,— 23/6/1983 27/6/1983 28/6/1983 15.30 

4 Botaş boru hattı güvenlik: 
(13 +000-20 + 400 km. arası) 

yolu D - E 
8.000.000,— 240.000 — 23/6/1983 27/6/1983 29/6/1983 10.00 

5 Botaş boru hattı güvenlik 
(20 + 400-22 + 900 km. arası) 

yolu E - F 
8.000.000 — 240.000,— 23/6/1983 27/6/1983 29/6/1983 13.00 

1 — Yukarıda yeri ve keşif bedeli, geçici teminatları, ihale günleri ve saatleri yazılı İşlerin, Y S E II Müdürlüğünde ihale ko
misyonu tarafından, 5539 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 — ihale evrakları ve ekleri çalışma saatleri içinde Y S E 6. Bölge Müdürlüğü ve II Y S E Müdürlüğü Yol Şefliğinde görüle
bilir. 

3 — Bu iş için yukarıda miktarı belirtilen geçici teminatları (Teminat mektubunun limit dahili olması) nakit İse Adana 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü vezsesine makbuz karşılığı yatırılacaktır. 

4 — İhaleye girmek isteyenler 23/6/1983 günü mesai bitimine kadar ekleri 5. maddede belirtilen dilekçe ile Adana Y S E II 
Müdürlüğüne başvurarak ihaleye iştirak belgesi talep edeceklerdir. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi esas alınır.) işt irak bel
gesi 27/6/1983 günü verilecektir. 

5 — Talipler, Bayındırlık Bakanlığından alınmış, süresi dolmamış, işin kesif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi 
(sureti noter tasdikli olabilir.) veya işin keşif bedeli kadarki işi bir defada yapmış ve kati kabulünü yaptırmış olduğunu belirten 
tek bir iş bitirme belgesini, taahhüt belgesini, yer görme belgesini, (Kendi beyanları) yapı araçları bildirisini ( l kamyon, 1 betoniyer, 
1 su tankı, 1 traktör bu araçlar kendisinin ise kendisine ait olduğunu tevsik eden belgeleri, kendisinin değilse noterden alınmış 
kira mukavele belgelerini) «öz konusu işten iştirak belgesi almak için müracaat dilekçelerine eklemeleri şarttır. 
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8 — Eksiltmeye katılacaklar yukarıda yazılı geçici teminatları ve 1983 vizeli Ticaret Odası Belgesini tekliflerine eklemelerini, 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihale komisyonu başkanlığına imza mukabilinde vermeleri gerekir. 

7 — Her iş için ayrı ayrı müracaat edilip, ayrı ayrı evrak düzenlenmesi şarttır, 
g — Postada vaki olabilecek gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

Çamelı Orrnan İşletme Müdürlüğünden.-

MİKTARI M u h . Bedeli 

9566 / 1-1 

'y 7,5 Tem. 
Bölgesi Deposu 

Boyalı 

Çameli 

* 

Boyalı 
» 

Göldağı 

Yolçatı 

Düzençam 

Boyalı Or. İçi 
Yolçatı 
Karaçukur 

Emvalin Cins ve Nev'ı P Adedi Adet Hacim TL. TL. 

2. S. N . B. Çz. tomruk 2 120 48.733 13.000 47.700 
3. S. N . B. Çk. tomruk 1 66 19.669 12.000 17.800 
3. S. N. B. Çz. tomruk 23 4029 1028.159 9.900 764.600 
3. S. K. B. Çz. tomruk 11 1160 235.421 7.400 131.300 
Çz. Tel Direk 7 560 97.288 10.800 - 13.800 87.900 
Çk. Tel Direk 6 492 92.012 10.800-14.300 87.600 
Çk. Sanayi Odunu 2 534 40.853 5.500 16.900 
Çz. Sanayi Odunu 1 297 18.920 5.500 7.900 
Çk. Lif -Yonga Odunu 2 Ster 66.000 2.300 11.500 
Çz. Lif -Yonga Odunu 4 Ster 221.000 3.000 49.300 
Or. İçi Çz. Li f -Yonga Odunu 9 Ster 456.000 2.300 79.100 

68 7258 1581.055 1,301.600 
Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri açık art ırma ile 15/C ve 171/AEK N O : 1 no. lu şartnameler gereğince 23/6/1983 

tarihinde Perşembe günü saat 14.00'de Çameli Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda komisyon huzurunda satışı yapılacaktır. 

Taliplilerin belirtilen gün ve saatte şartnamede istenilen belgeler ile birlikte teminat yatırarak komisyona müracaatları ilân|| 
olunur. 9594 / 2 - i 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Gene) Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İZMİR 

1. Keg.Bed. G. Tem. Son müra- Eksiltmenin 
işin adı TL. TL. caat tarihi tarihi ve saati 

1. izmir - Torbalı - Selçuk yolu 
Km. 21 + 000 - 22 + 680 arası 
Toprak Tesviyesi inşaatı 81.100.000,— 1.622.000 16/6/1983 20/6/1983 12.00 

2. Gümüldür - Kesre - Kuş
adası yolu (Kesre - Kuş
adası arası) Km. 40 + 670 -
51 +050 arası Toprak Tes
viye inşaatı 200.000.000,— 4.000.000 16/6/1983 21/6/1983 16.00 

3. Karaburun Radar Yolu 
Km. 4 + 300 - 12 + 000 arası 
alt temel malzemesi temini 
ve taşınması 15.162.859,32 303.257 16/6/1983 22/6/1983 11.00 

4. ÇUğli - Cuma ovası yolu 
(Naldöken-Soğukkuyu arası) 
Km. 12 +000 -13 + 660 arası 
Toprak İşleri 13.770.796,— 275.416 16/6/1983 22/6/1983 15.00 

1 — Yukarıda nitelikleri yazılı işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre 
Taşeron usulü ile kapalı zarf içinde teklif almak suretiyle ayrı ayrı eksiltmeye kon
muştur, 

2 — Yeterlik belgesi alınması için gerekli koşullar ve belgeler : 
2.1 — Emanet inşaat Komisyonuna başvurma dilekçesi, 
2.2 — 1-2 numaralı işler için 1. Keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik 

karnesinin aslı veya noter sureti, 3-4 numaralı işler için benzeri özellikte 1. keşif 
bedelinin yarısı kadar resmi dairelerden alınmış «fiş Bitirme Belgesi» veya 1. keşif 
bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesinin aslı veya noter sureti. Ayrıca 2 nu
maralı iş için Vagon - Drille iş yapıldığını gösterir belgeler göz önüne alınacaktır. 

2.3 — Yapı araçları bildirisi (Ana inşaat makinelerinin müteahhide ait olması 
ve makinelerin kendisine ait olduğunu tevsik eden Amortisman Defterinin noter tas
dikli suretlerinin bildiriye eklenmesi şarttır. Bu makinaların halen bulundukları yer
lerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

2.4 — Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi, 
2.5 — Sözleşmenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka mektubu, 
2.6 — IstekUlerin bu işlerde çalıştıracağı teknik personele ait (Teknik Perso

nel bildirisi) 
2.7 — Dilekçenin veriliş tarihinde isteklinin elinde bulunan işleri açıklayan 

«Taahhüt Blldisi» 
2.8 — Iğyeri görme belgesi; 1, 2 numaralı İşler için Yol Yapım II. Şantiye 

Şefliğinden (Taslıtarla), 3 numaralı iş için Eğlenhoca Bakımevinden, 4 numaralı iş 
Jçm Ekspres Yollar Yapım Şantiye Şefliğinden (Taslıtarla) alınmış olacaktır. 

2.9 — isteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, Şirket olması 
halinde şirket sirküleri. 

Yukarıda (2.1), (2.4), (2.6), (2.7) de belirtilenlerin bizzat istekli tarafından 
imzalanması şarttır. Bu bildiriler vekaleten imza edilmiş olursa kabul edilmez. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Yapım Şefliğinden görülebilir. 
4 — Eksiltmeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde Karayolları 2. Bölge Mü

dürlüğünde Emanet İnşaat Komisyonunca yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye Girebilmek için İsteklilerin : 
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Kapalı zarf İçindeki teklif mektubunu aynea dış zarf içine yerleştireceklerdir. 
Dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler şunlardır. 

5.1 — Yeterlik Belgesi, 
5.2 — Gerekiyorsa Vekaletname, 
5.3 — Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti) 
5.4 — Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (limit dahili) 
5.5 — İmza sirküleri (Blazat sasıs yada vekalet verilen şahsın) veya şirket 

sirküleri (Aslı yada noter tasdikli sureti) 
5.6 — İstekliler bu işe ilişkin teklif mektuplarını İdarenin özel Taşeron Teklif 

ve Taahhüt Mektubunu kullanarak düzenleyip ve 50 liralık pul yapıştırıp imzalıyarak 
kapalı bir zarfa yerleştireceklerdir. 

5.7 — İkinci zarf (Dış zarf) içine yukarıda istenen belgeler istekli tarafından 
konulup mühürlendikten sonra dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe 
ait olduğu yazılacak ve eksiltme MBtanrtftn U r saat önce Emanet İnşaat Komisyonu 
Başkanlığına verilecektir. 

6 — Emanet İnşaat Komiayenuna verilen teklif mektubu geri alınamaz. 
Telgrafla müracaat ve postadaki geeikmeier kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 9572/1-1 

DSİ. XIV. Bölge Müdyrlüf i 142. Teknik Şube Müdürlüğünden : 

HARÇLI P E R E K A P L A M A İŞİ Y A P I L A C A K T I R 
1 — istanbul 142. Teknik Şube Müdürlüğü A11 bey Barajı Mansap Kanalları 

(toplam 900 m. uzunluğunda) k&MQt tanzimi ile 40000 M2. harçlı pere kaplama İşi 
6200 sayılı Kanunun 34 maddesi gereğince tatbik edilecek esaslar dahilinde kapalı 
zarf usulü ile Emanet Komisyonu tarafından eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 1/7/1983 Cuma yünü saat 16.00'da istanbul Alibeyköy'de DSİ. 142. 
Teknik Şube Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 — Yapılacak iş : 19000 M;<. dere temizliği hafriyatı, 6000 M», toprak şedde 
teşkili, 3500 MS. taş dolgu, 40000 J&. 30 cm. kalınlıkta harçlı pere kaplaması işidir. 

4 — işin keşif tutarı 80.444.18T.60 TL. dır. 
5 — işin geçici teminatı 2.4*7J)T5,63 TL. dır. 
6 — ihaleye gireceklerin en geç 2/6/1983 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar 

iştirak belgesi almak için Şube mise müracaat etmeleri gerekmektedir. Durumları 
uygun görülenlere iştirak belgesi ve ihale dosyası 27/6/J 983 Cuma gününden itibaren 
verilecektir. 

ihale dosyası bedeli 4.000 TL. dır. 
7 — ihale dasyası Alibey Barajında DSİ. 142. Teknik Şube Müdürlüğü binasın

da görülebilir. 
8 — iştirak belgesi alabilmek için iştirakçilerin; 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış B grubundan en az 100 milyon TL. lık 

müteahhitlik karnesi (iştirakçi şirket ise kendi belgesi veya ortaklarından birinin 
belgesi ile iştirak edebilir. (Şirketin tasdikli olması şarttır.) 

b) Makina teçhizat ve ekipman taahhütnamesi (Noterden tasdikli). 
c) Bu nitelikte ve e naz bu miktarda bir taahhüt işini bitirdiğine dair belge. 
d) 1983 yılı vizesini taşıyan Ticaret ve Sanayi Odası belgesini dilekçelerine 

eklemeleri şarttır. 
9 — Teklif zarfı ihale günü saat 15.00'e kadar 2. maddede yazılı adresteki 

Teknik Şube Müdürlüğümüzün idari işler Şefliğine teslim edilecektir. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

10 — idaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
9051 / 2-2 
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Diyadin Belediye Başkanlığından : 

Belediyemize ait aşağıda Cins ve Modeli yazılı bulunan Jeneratörlerin 2490 
sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince açık artırma usulü ile 28 Haziran 1983 Salı 
günü saat 10 da Belediye Başkanlığı Makamında Belediye Encümeni tarafından İha
lesi yapılacaktır. 

Satışı yapılacak dizel motor ve jeneratörler aynen olduğu gibi teslim edile
cektir. Söküm Nakliye vs. tüm masraflar alıcıya aittir. 

GRUP I : 
DİZEL MOTORU : 
Markası : Mersedes 
Tip : OM 346 
Motor No : 346.919.057416 
Gücü : 122 PS 
Devir Adedi : 1500 U / M i n Gerilim : 220/380 V. 144 A. 
Yukarıda evsafı yazılı Dizel Motorunun Muhammen Bedeli 2.600.000,— TL. 

Geçici Teminatı 78.0OO, —TL. Saç Muhafazalı Kapaklıdır. 
GRUP II : 
DİZEL MOTORU : 

Meıjsedes GENERATÖR : 
Markası : Anton-PUler 

GENERATÖR : 
Markası : B E C K M A N 
Tip : SDGB 08-4 
Gen No : 148.865 
Gücü : 100 K V A 
Gerilim : 220/380 V 

Markası 
Tip : M 204 B 
Motor No : 204.910.65.003738 
Gücü : 195 PS 
Model : 1956 
Evsafı yazılı 

Gen No : 776.304 
Gücü : 80 K V A 
Devir Adedi : 1000 V/M)n 

Dizel Motorunun Muhammen Bedeli 1.250.000,— TL. Geçici Te
minatı İse 37.500,— TL. 

GRUP III : 
DİZEL MOTORU : 
Markası : Mersedes 
Tip : OM 346 
Motor No : 346.919.055608 
Gücü : 122 PS 

GENERATÖR : 
Markası : B E C K M A N 
Gücü : 100 K V A 
Devir Adedi : 1500 U / M i n 
Gerilim : 220/380 V. 144 A. 

Evsafı yazılı Dizel Motorunun Muhammen Bedeli 2.200.000 T L . Geçici Temi
natı İse 66.000 T U Saç Muhafazalı kapaklıdır. 

Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Muhasipliğinde, ücretsiz 
olarak görülebilir. 

9270 /1-1 

Çankırı Valiliğinden : 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Çankırı - Orta ilçe K2 tipi cezaevi inşaatı, 2490 sayılı Kanun ile, bu 

Kanunun bazı maddelerini değiştiren, 22 sayılı kanun hükmü kararname ve 527 sayılı 
Kanun hükümlerine göre, 1984 yılma sari olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli : (58.160.000,—) TL. 
3 — Eksiltme Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunda, 28/6/1983 

tarihinde saat: 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte mesai saat

leri dahilinde görülebilir. 
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
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A ) Bayındırlık Müdürlüğü namına bu is için alınacak (1.745.000,,—) TL. 
Geçici teminatı, 

B) 1983 Yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be-

ltrtuen ve usulüne göre hazırlanmış olan, bu iş adına alınacak yapı araçları bildirisi, 
«taahhütnameleri aslı veya Noterden tasdikli suretini», Sermaye ve Kredi imkanla
rını açıklayan mail durum bildirisi, Teknik Personel bildirisi «Taahhütnameleri'nin 
aslı veya Noterden tasdikli suretini» taahhüt bildirisi Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları (C) Grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini 
gösterir Müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları), Eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarının ihale günü, ihale saatinden bir saat ev
vel makbuz karşılığında, ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/6/1983 
dlr. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

9274 /1-1 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Divriği Madenleri Müessese Müdürlüğün
den : 

1 — Müessesemize ait 26 adet Dublex evin mutfak tesisatında kullanılmak 
üzere 6 kalem malzeme temini işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait kapalı teklif mektupları en geç 28/6/1983 Salı gününe kadar 
saat (14.00 de) Müessesemiz Muhaberat Servesinde bulundurulacaktır. 

3 — Geçici teminat teklif tutarının % 4 U nisbetlndedir. 
4 — Bu işe ait şartname ve ilgili resimler; 
a) istanbul'da (Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Iş Hanı Kat : 5 - 4 Sirkeci) Demir 

ve Çelik İşletmeleri Mümessilliğinde. 
b) Ankara'da (Çankırı Cad. No : 57 Dışkapı) Demir ve Çelik işletmeleri Ge

nel Müdürlüğünden. 
c) Ankara ve İstanbul Ticaret - Sanayi Odası Başkanlıklarında. 
d) Müessesemizde görülebilir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama

men yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
Hân olunur. 9276 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

10 TON DİBÜTILFTALAT SATIN A L I N A C A K T I R 
Kurumumuz Kırıkkale Barut Fabrikasının ihtiyacı için 10 ton dlbütllftalat 

satın alınacaktır. 
Bu işe ait idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük Iç Alım Şube Müdür

lüğünden, istanbul'da İnönü Cad. No : 88 Taksim/ISTANBUL adresindeki istanbul 
Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

Bu ihaleye İştirak edecek Firmaların idari şartnamemize göre hazırlayacakları 
teklif mektuplarım kapalı bir zarf İçerisinde en geç 20 Haziran 1983 günü saat 17'ye 
kadar M K E K Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz bu ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya sipa
rişi dilediğine vermekte serbesttir. 

9272 /1-1 
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Çay Kurumu Genel Müduı !ügündtn : 

1 Kurumumuz İşletmeleri ihtiyacı olarak merkezi ısıtma sistemi İçin ge
rekli olan aşağıda cins ve miktarları yazılı 10 kalem malzeme teklif alma usulü ile 
satın alınacaktır. 

Malzemenin cinsi Miktarı 

D 150 mî çift külhanlı 8 attt buhar kazanı (doymuş) 
armatürleriyle 10 Tk. 

2) Kazan besleme pompası 12 atü, 7 mVh 20 » 
3) Ana elektrik tevzi tablosu 2 Ad. 
4> Elektrik tevzi tablosu (3 kazanlık) 2 * 
5) Elektrik tevzi tablosu (2 kazanlık) 2 * 
6) Fırın ısıtıcısı (Isıtıcı - I) 30 » 
7) Traf ısıtıcısı (Isıtıcı - II) 150 * 
8) Vantilatör 20.000 m 3 /h 70 mm. SS 150 » 
9) Saca gazi aspiratörü 10 » 

10) Vantilatör 30.000 mVh 100 mm. SS 40 » 

2 — Bu işe alt şartnameler : 
a) Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü - RİZE, 
b) Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü - Arnavutköy - Kuruçeşme/IST. 
c) Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü - Çiftlik/ANKARA adreslerinden be

delsiz temin edilebilir. 
3 — İhaleye iştirak etmek istiyenlerin şartname esasları dahilinde hazırlıya-

cakları teklif mektuplarını en geç 28/6/1983 Salı günü saat 17.30'a kadar Çay Kuru
mu Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü - RİZE adresinde bulunacak şekilde 
iadeli - taahhütlü olarak göndermeleri veya elden vermeleri gerekmektedir. 

4 — Postadaki muhtemel gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, 
kalem kalem yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7777 /1-1 

İller Bankasından : 

A L A N Y A ( A N T A L Y A ) KANALİZASYON TESİSİ YAPTIRILACAKTIR. 
Beldenin Adı : Alanya, Keşif Bedeli : 350.000.000,— TL., Geçici Teminatı : 

10.500.000,—- TL., istenilen karne Grubu ve Şartlar : 2. Maddede yazılı, ihale Evrak 
Bedeli : 20.000,— TL. 

1 — Yukarda adı yazılı beldenin şebeke, terfi tesisleri ön arıtma ve deşarj 
ünitelerinden ibaret kanalizasyon İnşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İhaleye katılacak olanların Eksiltmeye Girme Belgesi alabilmeleri için; 
A) (B) Grubunun 350.000.000,,— TL. lık müteahhitlik karnesine sahip olma

ları, 
B) 1983 Yılı birim fiyatları bazına getirilmiş en az 250.000.000,— TL. keşif 

bedeli tutarında kanalizasyon, Içmesuyu, kullanma suyu veya ihale konusu İşe ben
zer nitelikteki inşaat işinin yüklenieiliğini yaptığım kanıtlayan işin ait olduğu resmi 
kuruluşun tasdikini havi, istihkak raporu, kesin hesap raporu kabul tutanağı, iş bi
tirme belgesi, v.b. belgeyi «Eksiltmeye Girme Belgesi» almak için verecekleri dilek
çeye eklemeleri. 

C) Aşağıda belirtilen makina ve teçhizata sahip olduklarım (istekli Şirket 
ise maklnaların Şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri) ve amortisman 
müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli demirbaş defteri ile 1983 
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Yılı İçinde satın alınmış olan mâkinalar İçin, sahibi olduklarını belirten faturalarla 
birlikte kaydedildiği yevmiye defteri kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerim 
(Proforma fatura kabul edilmez) ve halen bulundukları yerin açık adreslerini mü
racaatlarına eklemeleri ve iş üzerinde kaldığı takdirde, iş programına uygun şekilde 
bu İşe tahsis edeceklerini Eksiltmeye Girme Belgesi almak için verecekleri dilekçeye 
ekleyecekleri «Alet ve Donanım Bildirisi» nde belirtmeleri gerekmektedir. 

a) En az 1 adet min 750 litre kepçe kapasiteli kanal kazısı 
b) En az 1 adet min 1000 litre kepçe kapasiteli yükleyici 
c) En az 2 adet Betoniyer veya 1 ad. Beton santralı 
d) En az 1 adet min 10 m'/saat kapasiteli Agrega eleme - yıkama tesisi 
D) Eksiltmeye Girme Belgesi almak için yapılacak müracaata, son üç yıla 

ait Maliyeden tasdikli Bilanço ile kâr - zarar cet*- 11 eklenecektir. 
E) Deniz deşarjı yapımı için iş birliği yar ıcağı taşeron firmayı bildirmek 

zorundadır. Bu bildirime taşeron firma ile yaptığı anlaşmayı, bu firmanın anılan 
türde iş yaptığım kanıtlayıeı belgelerle buna benzer diğer belge ve bilgileri eklemesi 
gerekmekte olup bu husus «Eksiltmeye Girme Belgesi» verilmesinde dikkate alına
caktır. 

3 — Bankamızdan ilk olarak kanalizasyon veya lçmesuyu işi taahhüdü alıp 
da, bu işlerin keşif bedelinin en az % 50 kadarını yapmamış bulunan yüklenicilere 
«Eksiltmeye Girme Belgesi» verilmeyecektir. 

4 — İhale evrakı, bedeli mukabilinde Bankamızdan temin edilecektir. 
5 — ihaleye katılmak isteyenlerin, yukarda belirtilenlere ilaveten Teklif Şart

namesinde istenen hususları da tanzim edecekleri dilekçelerine eklemeleri ve yeter
lik belgesi almak üzere 24 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar Bankamız Genel 
Evrakı'na vermeleri gerekmektedir. 

6 — Teklif zarfları 5 Temmuz 1983 sah günü saat 12.00 ye kadar Bankamıza 
verilmiş olacaktır. 

7 — Teklif zarflan 5 Temmuz 1983 Sah günü saat 14.30 da Bankamız Satın 
Alma Komisyonunda açılacaktır. 

8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, eksütmeye iştirak için yeter-
Uk belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya işi ihaleye girenler
den dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

9273 / 1-1 

Karadeniz üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — üniversitemiz Orman Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı olan sol arabalı şerit 
ma'klna tezgahı ve sağ yarma şerit makina tezgahı komple ik i yıllık yedek parçasıyla 
birlikte tahmin olunan 10.500.000,— TL. üzerinden 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Kanununun 56. maddesine göre hazırlanan yönetmeliğin 8. maddesine göre kapalı zarf 
usuliyle satmahnacaktır. 

2 — ihaleye 28/6/1983 sayılı günü saat 15.00 de Rektörlük Binasında yapılacak
tır. 

3 — Geçici teminatı 315.000,— liradır. 
4 — Teknik şartname ve diğer belgeler Satınalma Müdürlğünde görülebilir, 

istenildiğinde adresinlde gönderilir. 
5 — ihaleye katılacaklar 1983 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi şirketse 

imza sirküsü ve vekili olduğunu gösterir noterce tasdikli vekaletname. 
3 — Teklif mektupları İhalenin bırakıldığı 28/6/1983 günü saat 14.00'e kadar 

Komisyon Başkanlığına verilecektir. 
7 — İdaremiz ihaleye yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
Keyfiyet duyurulur. 9279 / 2-1 
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Manavgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

1 — İşletmemizce aşağıda beyanı gösterilen orman emvali açık artırma su
retiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 23/8/1983 Perşembe günü saat 14.09'd* isletmemizde top
lanacak komisyonca yapılacaktır. 

3 .— Satışa konulan emvalin % 50 si peşin bakiyesi 6 ay vadeli müddet s iz 
banka mektubu karşılığı satılacaktır. 

4 — İhaleye işiirakülar her parti için aynı gün ve saat 14.0Ö'den önce % 7,5 
teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmış olmaları. 

5 — İlan ve şartname Orman Bölge Başmüdürlüğümüzde, Akseki, Serik, 
Alanya, Bucak, Antalya, Burdur, Korkuteli işletme müdürlükleri ile Manavgat, Taş-
ağıl ve Burmahan orman bölge şefliklerinde görülebilir. 

6 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte makbuzları ile birlikte komisyona 
müracaatları. 

% 1,5 
Teminat 

Yolun Parti M İ K T A R I M . Bed. Tutan 
Bölgesi Deposu vasfı Cins ve nevi Adedi Adet M? Dm 3 TL. TL. 

Manavgat Ulualan Asfalt 3. S. N . B. Çz. T. 13 
Tasağıl Güvercinlik » » 15 
Manavgat Ulualan * 3. S. K. B. Çz. T. 11 
Tasağıl Güvercinlik » » 12 

G E N E L YEKÛN 51 

1681 
2203 
I0S9 

504.709 9.500 361.000 
432.313 9.500 307.000 
337.059 7.000 175.000 
318.881 7.000 167.000 

7635 1592.962 1.010.000 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü'nden : 

1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler teklif isteme suretiyle 
satın alınacaktır. 

Şartname 
Ben G Temi, İ H A L E N İ N 

S- No. ihale No. Cinsi ve Miktarı TL. T L . Tarihi Saati 

1 83-57D-090 

2 83-72D-085 

3 83-72D-084 
4 83-79D-088 
5 83-72D-086 

6 83-54D-087 
7 83-74D-091 

8 83-54D-081 

25000 M. Plastik Piyezometre 
Borusu 800 
8 kalem Caterpillar istikamet 
Tekeri ve Yürüyüş makara burç. 600 
35 kalem Amortisör 600 
3 kalem yangın söndürme cihazı 600 
28 kalem Palet ve Bıçak cıvata 
ve Somunları 600 
3 kalem manşonlu kolon boru. 600 
Kol yatak Torna Tezgahı ve 
kampana Torna Tezgahı 600 
2 kalem Pompa Düşey Mil 
manşonu 600 

85.000 4/7/1983 11.00 

275.000 
475.000 
150.000 

5/7/1983 
6/7/1983 
7/7/1983 

11.00 
11.00 
11.00 

950.000 
4.000.000 

8/7/1983 
18/7/1983 

11.00 
11.00 

600.000 19/7/1983 11.00 

75.000 20/7/1983 11.00 

2 — İhale DSİ Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Man. R/7 A N 
K A R A ) toplanacak satmalına komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden 
ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nden (Libadiye Cad. Çamlıca - İSTANBUL) 
temin edilecektir. 
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3 —• Banka Teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun 
limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 5. Maddesinde iste
nen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten en az 1 saat evvel Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
9593 / 2-1 

Artvin Devlet Orman Lif - Levha Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Satın alınacak malzemenin : 
Miktarı Fiyatı Muh. Bedeli Geçici Tem. 

C i n s i Adet TL . /Ad . TL. T L . 

a) Ara raf çıtası 3000 
b) Ara raf çıtası tesbit sacı 200 
c) Çelik tellerin bağlantı çıtası 

tesbit sacı 200 

1.200,— 3.6O0.O0C,— 
750,— 150.000,— 130.750,— 

750,— 150.000,— 

3.900.000,— 
2 — Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı gösterilen 

malzemeler Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 23. maddesi 
uyarınca kapalı zarfla muhammen bedel üzerinden eksiltme suretiyle mubayaa olu
nacaktır. 

3 — Bu işe alt ihale 23/6/1983 tarihinde saat 14.00 de L i f -Levha Fabrikası 
Satın Alma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

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

5 — Teklif vermek istiyenlerin şartname hükümlerine göre hazırlıyacaklan 
teklif mektupları yukarıda belirtilen gün ve saatte Komisyon Başkanlığına verilmesi 
gerekmektedir. 

6 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, Komisyon İhaleyi yapıp yap
mamakta serbesttir. 

1 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapüan müracaatlar nazara alınmaz 
İhale öncesi gazete v.s. kanuni Hân masrafları istekli (Müteahhide) aittir. 

9277 / 2-1 

Karaman Belediye Başkanlığından : 

Belediyemize ait 2 adet D 1210 Ford kamyon üzerine 5000 er litrelik vldanjör -
arazöz İşi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

işin keşif bedeli 6.000.000,— TL. olup geçici teminatı 180.000,— TL. dir. 
İhalesi 28/6/1983 tarihinde saat 15.00 de Belediye binasında encümen huzu

runda yapılacaktır. 
Şartnamesi Belediye Temizlik işleri Müdürlüğünde görülebilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin ihale gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Bele-

diye'den ihaleye iştirak belgesini almaları şarttır. 
Teklif mektupları İhale günü en geç saat 12'ye kadar Encümene verilmesi 

gerekir. 
Postadaki vâki gecikmeler dikkate alınmaz. İlan olunur. 
İlan olunur. 

9586 / 2-1 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Y A P I ÜSLERİ İLANI 
1 — Eksiltmeye konulan iş istanbul Fındıklı Garaj Çarşı tşhanı ikmal inşaatı 

olup, ilk keşif bedeli 1983 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fiyatlarına göre 
293.431.874,— T L . dır. 

2 — Eksiltme 29/6/1983 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00 da An
kara S. S. K. Genel Müdürlüğü 2 Nolu Satınalma Komisyonunda götürü bedel esası 
üzerinden kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — tstekulerin bu işe alt ihale dosyasını Ankara Adakale Sok. No : 30 da 
Genel Müdürlük Yapı işleri Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğün
de mesai günleri saat 14.00 den sonra incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Hân tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası belgesini. 
b) 8.802.956 T L hk geçici teminatını, 
c) Yeterlik belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Yeterlik belgesi alınma şekli, 
a) isteklilerin en geç 24/6/1983 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe ile S. S. K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Umumi Evrak 
Kayıdı muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez.) ve dilekçelerine; 

b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış j[A) grubundan müteahhitlik karnesi 
; i n m veya noterden tasdikli suretini, 

c) Münhasıran Müteahhit olarak 500.000.000,— TL. hk bu önemde bir işi ta
mamlayıp, kabullerini yaptırmış olduğuna dair ilgili daireden alınmış belge asıllarım 
veya asıllarının ibrazı şartıyla noterden tasdikli suretlerini, 

d) Noterden tasdikli yapı araçları, teknik personel taahhüt bildirileri. 
e) Malî durum bildirisi ve Banka referans mektuplarım, 
f) İsteklilerin Şirket olması halinde şirket tüzüğünün ilan edildiği Ticaret 

Sicil Gazeteai'ni, 
g) Bu işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini yapacağına dair bir mimar 

veya inşaat mühendisinden alacakları noterden tasdikli taahhüt beyannamesini, 
lı) ihaleye iştirak edecek müteahhit, önce inşaat mahallini gördüğünü, yapıl

mış ve yapılacak işleri iş ne olursa olsun gereği gibi projeler, şartnameler ve mahal 
""Merine uygun olarak ikmal edeceğini, götürü ihale bedelinden başka, hiç bir nam 
altında bedeı veya fiyat farkı istemiyeeeğini, tesisi hazır duruma getirip teslim ede
ceğini peşinen taahhüt ve beyan edecek ve bu taahhütnameyi noterden tasdik ettire
cektir. 

ı) Kurum Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünden alınan dosya tetkik bel
gesini eklemeleri lazımdır. 

6 — Firmaların Kurumumuzla olan münasebetlerinde, kendileri veya noter 
marifetiyle yetkili kılacakları temsilcilerinin muhatap olması gerekmektedir. Firma
lara daha önce yeterlik belgesi verilmiş olması bu ihaleyi bağlamaz. 

7 —• tstekililerin bu işe ait ihale dosyası ve ilan hükümlerine göre tanzim ede
cekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde 
S. S. K. Genel Müdürlüğü Mitahpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/Ankara 2. Nolu satınalma 
Komisyonu Başkanlığına verilen veya bu saate Komisyon Başkanlığında bulunacak şe
kilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edil
mek. 

S — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 
kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

9278 / 2-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YOL, Su ve Elektrik işleri Genel Müdür
lüğü YSE. 14. Bölge Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye Konan işin Adı : 1 — Bitlis - Muş ve Van i l i muhtelif köyyolla-
nnda yapılacak astarlı tek kat asfalt kaplama ile asfalt altı sıkıştırma ve reglaj 
işi., Keşif Bedeli : 124.085.333,98 TL.., Geçici Teminatı : 3.722.560,— T L , ihale Günü 
Tarihi : 29/6'1983 Çarşamba, Saati: 15.00 

1 — Yukarıda yeri, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı 
işlerin ihalesi Y S E 14. Bölge Müdürlüğü binasında eksiltme komisyonu marifetiyle 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme, inale Kanunu hükümlerine göre 1983 yılı Birim fi
yatları ve 8/2574 sayılı kararname esaslarına göre eksiltmeye konmuştur. 

2 —• thale evrakları ve ekleri çalışma saatleri içinde Ankara Y S E Genel Mü
dürlüğü asfalt fen heyeti müdürlüğü ile YSE 14. Bölge Müdürlüğü asfalt şefliğinde 
görülebilir. 

3 — Bu işlerin geçici teminatı Van Defterdarük Muhasebe Müdürlüğü vezne
sine makbuz mukabilinde yatırılacaktır. 

(Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde limit içi müddetsiz veya son 
müracaat gününden en az üç ay müddetli olacaktır) 

1 — ihaleye girmek isteyenlerin yeterlik belgesi almpk için 24/6/1983 Cuma 
günü çalışma saati sonuna kadar Y S E 14. Bölge Müdürlüğüne 5. maddede' yazılı bel
geleri eksiksiz tamamlayarak müracaat edeceklerdir . Yeterlik Belgesi 28/6/1983 
gününe kadar verilecektir. 

5 — İSTEKLİLERİN : 
a) 1983 yılına alt Ticaret ve Sanayi odası belgesi ile şirketin sözleşmeye ilk 

ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi (Halen faaliyette olduklarım gösterir 
belge) Vekalet iştirak ediyor ise noterlikten tasdikli vekaletname aslının ibrazı. 

b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan en 
az yukarıda yazılı keşif bedelinin % 100 kadar Müteahhitlik karnesi aslı veya no
terden tasdikli sureti. 

c) Çalışma tasarı ve teçhizat bildirisi : 
1 Adet Asfalt distiribütörü (5 tekerli ve püskürtme borulu kamyon üzerine 

monte edilmiş 5-7 ton) 
1 Adet süpürge makinası (Çekilir tip) 
2 Adet Tandem silindir (5-6 ton) 
4 Adet kamyona monte edüir mıcır serici. 
5 Adet asfalt ısıtma kazam (10-20 ton) 
1 Adet asfalt pompası (20-30 ton/saat) 
1 Adet lastik tekerlekli yükleyici 
1 Adet lastik tekerlekli silindir (8-10 ton) 
1 Adet greyder (80-HP den yukarı güçte) 
1 Adet greyder 
1 Adet motopomp 
1 Adet Arazöz (5 ton kapasiteli) 
Distribütör için Trafik ruhsatı, bütün makinaların kendisine ait olduğunu 

ispat edecek fatura asılları veya noterden tasdikli sureti, makinaların kira yoluyla 
makina büdiriminde bulunacaklar tise, yukarıda istenen belgeleri kiralayana ait ol
duğunun noterce tasdikten sonra noterlikçe yapacakları kira mukavelesine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

Beyanda bulunan makinaları gerektiğinde yeterlik belgesi komisyonu yetinde 
görüp, gerekli incelemeleri yapacağından, bütün makinaların bulunduğu yerlerin ad
resi bildirilecek. Bu hususta komisyon yetkilidir. 

d) Teknik personel bildirisi 
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e) Sermaye ve maddi imkanları bildiren mali durum bildirisi. 
f) Dilekçe verildiğinde elinde bulunan işlerin taahhüt bildirisi. 
g) Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu. 
h) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Y S E 14. Bölge Müdürlüğünden alın

mış tasdikli bir belge. 
i) Yüklenici tek kişi olması halinde imza sirküleri Şirket olması halinde şir

ket sirküleri (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) yukarıda madde
nin c, d, e, f fıkralarında yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması 
şarttır. 

7 —> Yeterlik belgesi alan isteklilerin hazırlayacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz ve imza mukabili Komisyon başkan
lığına vermeleri lazımdır. 

8 — Postada olabilecek gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul olunmaz. 
İlan olunur, 

9271 / 1-1 

Maçka Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposunun Cins, nev'i Parti MİKTARI M. Bed. % 7,5 Tem. 
Ad ' Y. durumu boy ve sınıfı adedi Adet M 3 Dm 3 TL. TL. 

Maçka Asfalt 3.S.N.B. Lâd. Tom. 24 3636 982.019 11.650 864.600 
C. Dere » 3.S.K.B. Lâd. Tom. 1 258 89.623 8.500 44.400 
Terazi » 2.S. Lâd. M . Direk 9 9501 792.414 7.450 443.400 

T O P L A M 34 13395 1844.056 1.352.400 

1 — işletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 34 parti 
çeşitli cins orman ürünlerinin, % 50 sı ile % 16 faizi peşin, % 50 si 6 ay vadeli süresiz 
banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık 
artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 23/6/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de 
işletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa alt ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğü, Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, 
Erzurum, Erzincan, Ankara işletmeleriyle işletmemiz ve Bölgelerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve İhale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım İşletmemiz veznesine yatırma
ları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve 
satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona 
başvurmaları şarttır. 9280/2-1 

Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden: 

1 YIL MÜDDETLE SÜT V E YOĞURT SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemizin ihtiyacı bulunan 5 ton süt ile 100 ton yoğurt şartnamesi 

şartları dahilinde teklif alınmak suretiyle 23 Haziran 1983 günü saat 15.00'de ihale 
yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait muvakkat teminat 600.000,— TL. olup, ihale saatinden önce 
Müessesemiz Veznesine nakten veya banka teminat mektubu olarak yatırılacak ve 
ayrıca zarfın üstüne «Süt ve yoğurt ihalenizle ilgilidir» ibaresi yazılacaktır. 

3 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
ve dilediğinden dilediği miktarda almakta serbesttir. 9576 /1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü Devlet 
Orman Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden : 

1 —• Orkop Taşkesti Kereste Fabrikası ihtiyacı iğin satın alınacak muhtelif 
cins malzemenin : 

Toplam Toplam 
Muhammen Bedeli Geçici Teminatı 

C i n s i TL. TL. 

1 — 7 kalem muhtelif üns kablo 1.003.200,— 44.000,— 
2 — 20 kalem muh. cins elektrik malzemesi 

(Pano İmali) 537.025,— 25.500.— 

2 — Yukarıda muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı muhtelif cins 
malzeme İle ilgili hizalarında yazılı muhammen bedeli üzerinden kapalı zarfla teklif 
toplamak suretiyle satın alınacaktır. 

3 — Bu iş için Fabrikamız satınalma Komisyonu başkanlığına ilgili firma
larca verilecek teklif mektupları genel yekûn üzerinden değerlendirilecektir. 

4 — Satın alınacak malzemelere ait ilgili firmalar toplam geçici teminatı 
yatıracaklardır. 

5 — Bu işe ait ihale 20/6/1983 Pazartesi günü saat 15'de Devlet Orman Ke
reste Fabrikası Müdürlüğü Satın alma Komisyonunca yapılacaktır. 

6 — İhaleye ait şartnameler Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü An
kara ve İstanbul, İzmir, Ankara Bolu Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlıklarında ve 
mesai saati dahilinde Fabrikamızda görülebilir. 

7 — İsteklilerin konu ile ilgili şartname hükümlerine göre hazırlayacakları 
3 nüsha teklif mektubu ve eklerinin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Fabri
kamız veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzları ile birlikte Satın alma Ko
misyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

8 — Telefon ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edllmlyecektir. 
9 — Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta veya bir süre pazarlığa bırakmakta serbesttir. 
İlan olunur. 

9592 / 2-1 

• 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkan

lığından : 

1 — Teşekkülümüze ait Sivas Gar sahası ile ; Sivas Demiryolu Makin a Sa
nayii Müessesesi Müdürlüğüne ait sahaların alt yapı tesislerinin mevcut durumu 
ve ileriye dönük ihtiyaçlarının tesbiti amacı ile, altyapı, etüd ve proje işleri yük
lenici seçimi yapılmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Bu ihaleye iştirak etmek için Yeterlik Belgesi almak isteyen istekliler, 
ihaleye girebilme şartlarını kapsayan başvurma bildirisini, 16/6/1983 Perşembe 
günü saat 9.00'dan itibaren 23/6/1983 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TCDD 
İşletmesi Gene! Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı Gar/Ankara adresinden di
lekçe ile müracaat ederek alacaklardır. 

3 — Yeterlik belgesi almak isteyen istekliler Başvurma bildirisinde belirtilen 
bilgi ve belgeleri 1/7/1983 Cuma günü saat 17.00'ye kadar aynı adrese yazı ekinde 
vereceklerdir. 

4 — Süresi içinde yapılmayan, telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 
olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
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5 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun görülen yük
lenicilere, ihale günü ve dosya tetkik tarihide belirtilmek suretiyle gerekil teb
ligat ayrıca yapılacaktır. 

6 — Teşekkülümüz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp Yeterlik Belgesi verip 
vermemeye veya dilediğine vermeye serbest olduğu gibi, ihaleyi de yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbest olup nedenlerini açıklamak zorunlulu
ğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 9696 / 2-1 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YOL, SU ve Elektrik İsleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Döviz temini ve ithalatı İdaremizce yapılmak üzere 37 adet Sabit Tip 
Telsiz cihazları dış memleketlerden teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait sipariş Dosya Numarası. 83-1821-1 
3 — Son teklif verme tarihi 21/7/1983 günü saat 17.30 dir. 
4 — İstekliler antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile birlikte Ulus Anafarta-

lar Işhanı Kat 10'daki Satmalına Komisyon Başkanlığına Müracaat ederek Şartname 
alabilirler. Dilekçelerinde şartname numarasını ve teklif getirecekleri firmanın açık 
adresini belirteceklerdir. 

5 — Teklifler en geç üçüncü maddede yazılı gün ve saatte Satınalma Ko
misyonu Başkanlığına verilmiş veya intikal ettirilmiş olacaktır. Bu saatten sonra 
verilenlerle Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alın
mayacaktır. 

6 —• Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin yukarıda belirtilen esas
lar dairesinde Satınalma Komisyonu Başkanlığından temin edilmiş olması gerek
lidir. 

7 — Teklif zarflan 22/7/1983 günü saat 15.00 de satınalma Komisyonu hu
zurunda açılacaktır. 

8 — Şartname bedeli: 2,000,— T L dır. 
Duyurulur. 

9582 J 2-1 

TCDD Adapazan Vagon Sanayii Müessesesi Alım, Satım ve İhale Komisyon 
Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cins ve miktan belirtilen malzemeler iç piyasadan kapalı zarf 
yöntemi ile satın alınacaktır. 

1 — Tekliflerin en geç 21/6/1983 Sah günü saat 14.00'de kadar ADVAS'da top
lanacak Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler adı geçen Komisyonumuzdan bağlanabilir. 
4 — Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri bedeli % 2,5'u oranında ge

çici teminat vereceklerdir. 
5 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — A D V A S 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 
MALZEMENİN CİNSİ Miktan ihale tarihi ve saati 

Marangoz tezgahlan (şartnamelerine göre! 
Rovelver torna ve torna tezgahlan (şartnamelere 
göre) 
Proil bükme tezgahı, kopyalı alevli kesme aparatı, 
Friksiyon pres (şartnamelerine göre) 

6 Ad. 21/6/1983 — 14.00 

5 Ad. 21/6/1983 — 14.00 

3 Ad. 21/6/1983 — 14.00 
9694 / 1-1 
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Koyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YOL - S U ve Elektrik işleri Genel Mü
dür lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

1. Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme 6200 sayılı kanunun 34. maddesi 
gereğince tatbik edilen esasların 8. maddesine göre kapalı zarf eksiltme usulü ile 
satmalına çaktır. 

Konusu : Yatay Mil l i Pompalar, Tahmini Bedeli : 83.394.000,— TL., Geçici 
Teminatı : 2.515.570, —TL., Şartname Bedeli : 2.000,— TL., ihalenin Tarihi, Saati : 
29/6/1983, 11.00 

2. Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Y S E Ge
nel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden 
temin edilebilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına İhale konusu be
lirtilerek Mal müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz 
aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde 
şartname gönderilir. 

4. ihaleye katılacak firmalar en geç 22/6/1983 günü mesai saati sonuna 
kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. Bu 
belgeyi alıp almadıklarım 24/6/1983 tarihinden itibaren öğrenebilirler. 

5. ihaleye için iştirak belgesi almak isteyen isteklilerin dilekçelerine ekleye
cek!-.ri belgeler. 

a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi 
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi 
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi (Satıcı firmanın kendisine ait 

olacaKtır) 
A\ Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (geçerli

lik süresi dolmamış olacak) 
e) TSE uygunluk belgesi 
6. Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. Bu isteklilerin imalatçı fir

manın yetkili satıcısı, olduğunu tevsik eden belgeyi ve iştirak belgesi için imalatçı 
firmaya ait belgeleri düekçelerine ekllyerek ihaleye iştirak belgesi müracaatında 
bulunmaları şarttır. 

YSE İştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin iş yerini görerek 
karar vermek hakkım saklı tutar. 

iştirak belgesi alamayan istekliler ihaleye iştirak edemez ve bu konuda'da 
her hangi bir hak talep edemez. 

7 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit içi geçici teminat mek
tup veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale
den bîr saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şaıttır. (10. Kat 7 nolu oda) 

8. Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceğ: 
ilan olunur. 

9589/ 2-1 

Erciyes üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Merkezi Yoğun Bakımı'na aşağıda yazılı demir
baş malzemeler 2547 Sayılı YÖK Kanunun 5. maddesine göre satınalınacaktır. 

1 — Sternum Testeresi 1 Adet, 
Tercihan Stryker tipi, elektrikle işleyen tercih edilir, Tubing ve Flexible Cable-

Rount ayak pedah. 
2 — Alarmlı Hafızalı E K G monitör (Kalp hızım göstermesi gerekir) 5 Adet 
3 — Alarmh hafızalı E K G ve ik i kan basınçlı monitör 1 Adet, 

Sayfa : 82 
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4 — Kan basınç transdüseri (2. Noda belirtilen monitöre uyması gerekir) 
1 Adet, 

5 — i Civalı tansiyon aleti (her yatak başına duvara tesblt edilecek şekilde 
olmalıdır) 6 Adet, 

6 — Defibrllatör .(Arabalı, external pacemaker'li) hem cereyan hem pille 
çalışır cinsten olmak, ayrıca external Pacemaker'ide olmalı 1 Adet, 

7 — Mide - Duodanum aspiratörü (Otomatik olarak aspirasyon yapmalı) 
2 Adet, 

8 — Kan gazları ölçme cihazı (Kan gazlan, PC0 2 , P0 2 , P H ile K + ve Na + -
İyon tayininde yapabilmelidir. 1 Adet, 

8 — Yoğun Bakım için respirator sistemi (Pozitif - negatif fazlı suni tenef
füs cihazı) 

10 — Gaz Sterilizatör (E.ilen oksitle çalışan cinsten - mü ->psesor kontrollü, 
Türkiye'de gazı temin edilmelidir) 1 Adet, 

11 — Decubitis (eskar) dan koruma cihazı sessiz, fabrikası r ayarlı, Vibra-
törlU kompresör ve zaman kontrol ünitesi) 

12 — Buhar Makinası (Soğuk buhar vermelidir. Kullanılışı kolay olmalıdır. 
Büyük hacim tutmalıdır. 2 Adet, 

Bu malzemeler ile ilgilenen firmaların 
1 ~ Usulüne uygun olarak hazırlanan teklifler 20/6/1983 Pazartesi günü 

mesai bitimine kadar Satınalma Müdürlüğüne teslim edilmiş olacak, PTTdeki gecik
meler dikkate alınmaz. 

2 — Malzemenin tamamına teklif verilebildiği gibi tek kalemine de teklif 
verilebilir. Teklif edilen malzemelerin tutarının % 3 oranında geçici teminat ekle
necektir. 

3 — Bu malzemeler İle ilgili şartnameler ve özellikler bedelsiz olarak Üni
versite Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 — Üniversite Satınalma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile
diğine yapmakta serbesttir. Hân olunur. 

1 Adet BLOK STERtLIZATöR Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathanesi için 
alınacaktır. 

9590 / 2-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
ANKARA 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarımız için; 
— Bandırma Limanından takriben 115.000 ton, 
— Diki l i Iskelerinden takriben 20.000 ton, 
— Akçay tskelerinden takriben 15.000 ton, 

cevherin İskenderun'a deniz yoluyla taşınması işi kapalı zarf usulü İle ihaleye çıkar
tılmış bulunmaktadır. 

— Teklif tutarının % 4'ü oranında geçici teminat, ihalenin kesinleşmesini mü
teakip de % 8'i oranında kati teminat alınacaktır. 

— Teklifler 22 Temmuz 1983 günü mesai saati sonuna kadar opsiyonlu olacak
tır. 

— İhale İle ilgili geniş bilgi Ankara 12 32 77'den 18 nolu telefondan veya 
43174SDÇ Tr. nolu telexten öğrenilebilir. 

İsteklilerin yukarıda belirtilen iş için hazırlayacakları kapalı teklif mektupla
rını geçici teminatlanyla birlikte 9051/1983 nolu dosya refere edilerek en geç 22 Ha
ziran 1983 günü saat 14.00'e kadar Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve 
Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 9579 /1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden. 
BURSA 

İşin Adı: Muhtelif Vet. Zoo. Tek. Arş. Enst. Bursa - Karacabey Vet. Zoo. Tek. 
Araş. Enst. ikmal inşaatı, Keşif Bedeli: 140.000.000,— TL., Geçici Teminatı: 4.200.000,— 
TL., İhale Tarihi ve Saati: 1/7/1983, Saat: 15.00, Müteahhit Karne Grubu : (B). 

Yukarıda keşif bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iş 527 sayılı Kanun uya
rınca 1984 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Bursa'da Yapı işleri 2. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapıla
caktır. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr müdürlükte görüle
bilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, eksiltme şartnamesi ve eki özel şart
namede belirtilen ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Yapı 
Tesis ve Onarım ihalelerine Katılma Yönetmeliği esasları çerçevesinde usulüne göre 
hazırlanmış olan-, 

a) (Sırasında belirtilen) geçici teminatını, 
b) 1983 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesiyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanarak ilân tarihinden sonra ve işin adına alınmış). 
1) Yapı araçları bildirisini (örnek No : 1). 
2) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum 

bildirisini (örnek No: 2/a, ö rnek No: 2/b). 
3) Teknik personel bildirisini (örnek No : 3). 
4) Son ik i yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ

lamış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi (Örnek 
No: 4) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ile örneğini 
(Noterde tasdikli suretini) tevdi suretiyle Yapı işleri 2. Bölge Müdürlüğünden ala
cakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır. 

istekliler teklif mektuplarını ihale gunu, ihale saatinden bir s&at evveline ka
dar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Eksiltmeye girme belgelerinin alınması için son müracaat tarihi 27/6/1983 Pa
zartesi günü mesai sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgileri 

de dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 9580/1-1 

Köyişlerl ve Kooperatifler Bakanlığı YOL - S U ve Elektrik işleri Genel Mü
dürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden : 

A) Eksiltme kon. Tes., işin Adı : Ankara Y S E Gen. Md. 3 Gr. Lojman 
(4 Blok) Ins., Keşif Bedeli : 280.000.000,— TL., Banka. Referansı % 7,5 21.000.000 
TL., G. Teminatı : % 3 8.400.000,— TL., Eksiltme t a r t ı l Gün ve saati : 29/6/1983 
Saat : 15.00, Son mür. tarihi Gün ve saati: 27/6/1983 Saat : 17.30 

B) Yukarıda yazılı Ank. Y S E Gn. Md. 3 Gr. Lojman (4 Blok) inşaat işi 
ihalesi hizasında yazılı tarih ve saatte Ankara Eskişehir DY. Ut. 9. Km. Lodumlu 
mevkiindeki Y S E 5. Bölge Müdürlüğü ihale komisyonu Bölge Müdür Muavini oda
sında 2490 sayılı artırma eksütme ve ihale kanunun 31. maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 
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C) Bu işe Bakanlar Kurulunun 3/1/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararname 
hükümleri uygulanacaktır. 

D) Eksiltme dosyası Y S E 5. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde ve Y S E 
Genel Müdürlüğü, Köyyolları Dairesi Başkanlığı, Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde 
görülebilir.. 

E) EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN : 
1 — İsteklilerin 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
2 — Yukarıda yazılı İş için hizasında yazılı miktarda ve usulü dairesinde 

Geçici Teminat Teminat Vermeleri (Geçici teminat mektup olarak verildiği takdirde 
bu mektupların müddetsiz ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297/1723 sa
yılı tamimine uygun olmalı limit dahili.) 

3 —• Yeterlik belgesi almış olmaları şarttır. 
4 — Teklif mektupları ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon 

Başkanlığına verilmesi gerekir. 

F ) YETERLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN : 
1 •— Yukarıda belirtilen Lojman inşaatı için (A) grubunda hizasında yazılı 

keşif miktarını ihtiva eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından alınmış süresi dol
mamış müteahhitlik karnesi. 

2 — İsteklilerin şirket olmaları halinde 1983 Noter tasdikli aslı veya aslı gi
bidir şahıs imza sirkülerini, 

3 — Yukarıda yazılı iş için ayrı ayrı istenen yapı araçları bildirgesindeki 
araçların, müteahhidin işin kendi adma ayıracağı araçların kendisine ait olduğunu 
gösteren belgelerini veya kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış 1983 Niter tas
dikli taahhütname ve araçları kiralayana ait olduğunu gösteren belgelerini. 

4 ,— Mali Durum Bildirisi, çalışma tasarısı, teçhizat bildirisi, yer görme bel
gesi ilk ilân tarihinden sonra alınmış Banka referansı, Teknik personel bildirisi (Ek 
taahhütleri iş adına 1983 noter tasdikli) yukarıda yazılı iş için müracaat son günü 
mesai sonuna kadar Y S E 5. Bölge Müdürlüğü genel evrakına vermeleri gerekir. 

5 — Müracaatta Genel Evrak kaydı geçerli olup, postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

6 — Yeterlik belgesi almak için telgraf ve telefonla müracaat kabul edil
mez. 

Not : Kesifleri ödenek dilimleri, araç ve teknik eleman bildirimleri Y S E 5. 
Bölge Müdürlüğü ve Y S E Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığı, Tesisler 
Fen Heyeti Müdürlüğünden öğrenüecektlr. 

9581 /1-1 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: 

147.000 ADET BETAL BÜST, 20000 ADET MADENİ SPİRAL BORU 
1500 ADE BRÜŞMAN KUTUSU SATIN ALINACAKTIR. 

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — iskenderun'da Müessesemiz Tedarik İkmal Müdürlüğü, 
2 — istanbul'da Sirkeci Yab Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat : 4 - 5'deki 

Mümessilliğimiz, 
3 — Ankara'da Küçükesat Büklüm Sok. No. 22'deki Genel Müdürlüğümüz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 83 - 509 No'lu dos

yayla ilgilidir meşruhata kapalı teklif mektuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte 
engeç 30/6/1983 günü saat, 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdür
lüğünde bulundurmaları ilân olunur. 9559/1-1 
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Bursa Valiliğinden: 

(Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliğinin) : 
1 — Bursa Merkez Yetiştirme Yurdu Tasfiye - Eelektrik - Ağaç işleri Atölye

leri inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur., 

2 — İşin keşif bedeli 83.000.000,-- TL. dır. 
3 — Eksiltme Vilâyet binasında toplanacak ihale komisyonunca 29/6/1983 Çar

şamba günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bursa Merkez Yetiştirme Yurdu Mü

dürlüğünde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) Bursa Valiliği adına Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği namına 

2.490.000,— TL. lık geçici teminatı, 
b) 1983 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen usulüne ve Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre 
hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan 
mali durum bildirisi ve eki banka referans mektubunu teklif personel bildirisi, taah
hüt bildirisi ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi as
lını ibraz etmek suretiyle Bursa Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye 
girme belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için Bayındırlık Müdürlüğü evrak kaydı 
esas olmak üzere 27/6/1983 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

7 — İstekliler teklif mektuplarını 29/6/1983 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9571 / 1-1 

Çankırı Valiliği ti Daimi Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Çankırı özel İdare Müdürlüğü İlgaz Turistik Otel ve Tesisleri inşaatı 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre 1984 yılma sari olarak eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli: 150.000.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme II Daimi Encümeni salonunda 28/6/1983 tarihinde saat 14.00'de 

yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar özel idare ve Bayındırlık Müdür

lüklerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Özel İdare Müdürlüğü namına bu iş için alınacak (4.500.000,—) TL. geçici 

teminatı, 
B) 1983 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, bu iş adına alınacak yapı araçları bildirisi
nin, taahhütnameleri aslını, sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mal durum 
bildirisini, teknik personel bildirisini taahhütnamelerinin aslını, taahhüt bildirisi. 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ve bu işin keşif 
bedeli kadar (Yüzelli milyon liralık) iş bitirme belgesini, İlgaz Kaymakamlığınca ve-
rlecek yer görme belgesini ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Ko-
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misyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, teklif mektuplarıyla birlikte zar
fa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat 23/6/1983 tarihidir. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9575 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Boğazköprü - Niğde - Ulukışla ve Ulukışla Çiftehan 5. Bölge Hududu Yolu 
muhtelif Km. arası sanat yapıları işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif 
almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 — İşin birinci keşif bedeli 22.886.596,22 TL. olup, 
% 2 kati teminatı 457.800,— liradır. 3 — Bu işe ait dosya Bölge Bakım Şefliğinde gö
rülebilir. 4 — Bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) 
grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini veya keşif 
bedelinin yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair resmi dairelerden alınmış 
tasdikli iş bitirme belgesi 1983 yılı ticaret odası vesikası, yapı araçları bildirisi ik i 
adet 250 litrelik dizel motorlu betoniyer ik i adet akaryakıtla çalışan,vibratörün listesi 
ile bunların 1983 yılına ait noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıt lan 1983 
yılı için ana inşaat makinalanna sahip olduklarını belirten faturaların asılları veya 
noterden tasdikli suretleri (proforma kabul edilmez) Hariçten kiralanan ana inşaat 
makinalan için noterden tasdikli kira mukavelesi. 5 — Aynca mali durum bildirisi, 
banka referans mektubu taahhüt bildirisi ve teknik personel bildirisini ve iş yeri 
görme belgesini Bakım Şefliğinden alıp bir dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi al
mak üzere 23/6/1983 tarih saat 17.30'a kadar İdaremize müracaat edilmesi. 6 — Ta-
şaronlar almış oldukları bu yeterlik belgesini % 2 kati teminat karşıhğı Bölge Mü
dürlüğü Sorumlu Saymanlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ve örneği İda
reden alınacak teklif ve taahhüt mektubunu 28/6/1983 tarih Salı günü 10.30 saat'e ka
dar Emanet İnşaat Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 7 — Yukarıda gös
terilen söz konusu 457.800,— TL. lık teminat özel şartnamenin 9. maddesi gereğince 
kati mahiyette olup, getirilecek banka teminat mektuplanda kati cinsden olacak 
muvakkat teminat mektupları katiyetle kabul edilmiyecektir. 9573 /1-1 

TEK Sınırlı Sorumlu tç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara 
Merkez İşletme Sorumluluğundan : 

1 — Müessesemizce; 
1) 2000 adet 10 cm. beton büz (boy: 50 cm.) 
2) 2000 adet 15 cm. beton büz (boy: 50 cm.) 
3) 1000 adet 20 cm. beton büz (boy: 100 cm.) 

malzemeleri teklif alma yöntemi ile satın alınacaktır. 
NOT: Nakliye firmaya ait olacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 228-83/ŞT referansı ile 

en geç 20/6/1983 günü saat 10.00'a kadar Toros Sokak No: 12 Sıhhiye/Ankara adre
sindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeteri, şarttır. 

3 — Bu iş için 28.200,— TL. geçici güvence yatmlacaktır. 
4 — Firmalann söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname, 
c) Ticaret odası kayıt belgesi (1983 yılı). 
d) Sanayici ise sanayi odasına kayıtlı olma belgesini (1983 yılı) tekliflerine 

eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 9578 /1-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından : 

I — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme 2490 
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye çıkarıl
mıştır. 

Malzemenin Cinsi : ı. Yıkama Yağlama Lift Tesisatı, Miktarı : 24 adet, Tahmini 
Bedeli •. 88.800.000,— TL., Geçici Teminatı: 2.664.000,— TL., Şartname Bedeli: 2.000,— 
TL., İhalenin Tarihi ve Saati: 30/6/1983, 10.30. 

II — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da YSE Ge
nel Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

III — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle YSE Ge
nel Müdürlüğü 10. Kat 8 No. lu odadan temin edilebıliı. Şartname bedelinin YSE Ge
nel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdar
lık Veznelerine yatırılarak alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi 
halinde posta ile de şartname gönderilir. 

IV — Yukarıda gösterilen ihaleye katılacak firmalar en geç 23/6/1983 günü 
mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde 
bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 27/ti/1983 tarihinden itibaren öğrene
bilirler. 

V — ihaleye iştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine; 
a) Atölye personel ve teknik personel bildirisini, 
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisini, 
c) Bankalardan alınmış mali referans mektuplarını, 
d) Sanayi odası veya ticaret odası kapasite raporunun aslı veya noterden tas

dikli suretini (geçerlilik süresi dolmamış olacak) ekleyeceklerdir. 
e) YSE iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin ış yerlerini göre

rek karar vermek hakkım mahfuz tutar, iştirak belgesi alamayan istekliler ihaleye 
iştirak edemezler. 

VI — isteklilerin şartnamede istenilen vesaik ve limit içi geçici teminat mek
tubu veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlıyacakları teklif mektuplarını iha
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şarttır. 

VII — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeye
ceği ilân olunur. 9568 / 1-1 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge 
Başmüdürlüğünden: 

1 — Aşağıda isim, keşif bedeli, geçici teminatı, karne grubu, yeterlik belgesi 
almması için son müracaat tarihi ile ihale gün ve saati belirtilen iş, 2490 sayılı Yasa
nın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin eksiltmesi Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü Satış Salonunda 
ismi karşılığında gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler mesai saatleri dahilinde ilgili Baş
müdürlükte görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) Müracaat dilekçesi, 
b) Geçici teminat makbuzu, 
c) 1983 yıl ticaret odası belgesi, 
d) Mal i durum bildirgesi, 
e) Banka referans mektubu, 
f) Teknik personel beyannamesi, 
g) H grubu müteahhitlik karnesi. 
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h) İhale tarihi itibariyle işin keşif bedeli kadar yaptığı isin bitirme bölgesi, 
i) Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü yeterlilik komisyonundan alacakları 

yeterlik belgesi ve teklif mektupları ile bir zarfa konması. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden en geç 1 saat öncesine 

kadar makbuz karşılığında îhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
İnşaatın Adı -. Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü İdare Binası İsıtma ve Kl i 

ma Tesisatı ikmal inşaatı, Keşif Bedeli : 40.000.000,— TL., Geçici Teminat ı : ı 200.000,— 
TL., Son Müracaat Tarihi: 21/6/1983, İhale gün ve saati: 28/6/1983, Sah günü saat: 
15.00. 9'm / 1-1 

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden-. 

1 — Ay dm - Işıklı Köyünde tapunun Ml9b-4Bl pafta, 82 parselinde kayıtlı ara
zi üzerine betonarme öngerillmll salamura zeytin tesisleri yapılması işi. teklif alma 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli takriben 30.000.000,— TL. sı olup, ihalesi 27/6/1083 Pazar
tesi günü saat ll.OO'de Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüsünde yapılacaktır. 

3 — İşin geçici teminatı 913.500,— TL. olup, 30.000.000,— TL, nm üzerinde yapı
lacak tekliflerde fazla olan miktarın % 3 ü geçici teminat olarak belirtilen miktara 
ilâve edilir. 

4 — İşe ait şartnameler, Ankara da Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Aydında 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir. Teklif listelen Bölge Müdürlüğümüzden 
temin edilecektir. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin en az 30.000.000.— TL. lık (Bi grubu müteah
hitlik karnesine sahip olmaları, ihale şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen ısyerı 
görme belgesini Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden aldıktan sonra, bu maddede 
istenilen diğer belgelerle 17/8/1983 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

6 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 27/6/1983 Pa
zartesi günü saat ll.OO'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmek
tedir. 

7 — Telgrafla müracaatlar vc postada vuku bularak gecikmeler dikkate alın
maz. 

8 — idaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp ; apmarnakta, di
lediğine yapmakta serbesttir. 9567 / 1-1 

— e —. 

Seydişehir Etibank Mahdut Mesuliyetti Alüminyum İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemizce, azami 500— TL/mt. fiyattan 18 060 metro yazlık kumaş 
satın alınacaktır. Kumaşlar Viskon Terlyn olacaktır. 

2 — İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 28/6/1983 Sah günü saat 15.00*d.< 
Müesesemiz toplantı salonunda yapılcaktır. 

4 — Şartnameler Müessesemiz Satmalına Müdürlüğünden bedelsiz olarak 
temin edilebilir. 

4 — Bu işin geçici teminatı 300.000,— TL. dır 
5 — Teklifler engeç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat 

servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 9558 / 1-1 
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Nevşehir Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlüğünün: 
1 — Nevşehir Merkezinde yaptırılacak olan Bayındırlık Müdürlüğü 10 daireli 

Jojman inşaatı 527 sayılı Kanun hükümlerine göre 20.000.000,— TL. sı 1983 yılı içeri
sinde ödenmek ve bakiyesi ise 1984 yılı içerisinde ödenmek üzere 2490 sayılı Kanu
nun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — îşin 1. Keşif Bedeli: 46.000.000,— TL. sidir. 
3 — Eksiltme Nevşehir Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak ihale komisyonu 

huzurunda 1 Temmuz Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mesai saatleri dahilinde Bayındır

lık Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1.380.000,— TL. îık geçici teminatlarını, 
b) 1983 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilmiş 

ve usulüne uygun olarak hazırlanmış olan) yapı araçları bildirisi, mali durum bildi
risi, banka mektubu örneği, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi ile Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu işin keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz etmek su
retiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ı Temmuz 1983 Cuma günü saat 14.00'e ka
dar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi için müracaatın son tarihi 28 Haziran 1983 Salı günü me
sai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân oluunr. 6565 /1-1 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik işleri Genel Müdür
lüğü Adıyaman II YSE Müdürlüğünden 

işin Adı: Urfa II sınırı - Fırat Nehri, Gaziantep İl sınırı Botaş Boru Hattı. 
Koruma yolu. Keşif Bedeli: 7.400.000.— TL, Geçici Teminat: 222.000.— TL, Banka 
Referans Mektubu: 592.000.— TL. Son Müracaat Tarihi: 22/6/1983, Eksiltme Gün ve 
Saati: 27/6/1983 Saat: 15.00,. 

1 — Yukarıda açıklaması yapılan Büz-Menfez inşaatı işi 5539 Sayılı Kanu
nun 26. maddesi gereğince Komisyonumuzca Emaneten yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait eksiltme yukarıda belirtilen gün ve saatte Adıyaman II YSE 
Müdürlüğü Köyyolları Şefliği odasında yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen hususları tam 
ve noksansız olarak son müracaat günü mesai saati bitimine kadar Müdürlüğü
müz evrak kayıt memurluğuna verecekleri dilekçeleri ekinde yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 

4 — Eksiltmeye iştirak edebilmek için verilecek yeterlik belgesine müteakip 
grupları hizalarında belirtilen miktar kadar geçici teminatlarını, Adıyaman Maliye 
veznesine yatırdıklarına dair vezne alındı makbuzlarını veya banka teminat mek
tuplarını bazırlıyacakları teminat mektubu ile birlikte kapalı bir zarf içerisinde 
ihale saatinden en az bir saat öncesine kadar ihale komisyonu Başkanlığına ver
meleri gereklidir. 

5 — Bu işlere talip olanların en az o işin keşif bedelinin % 80'ni kadar 
sanat yapısı (Büz - Menfez) yapmış olduklarına dair iş bitirme belgesi veya Ba-
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yındırlık Makamından alınmış (B) Grubundan Müteahhitlik karnesinin aslını veya 
Noter tasdikli suretini ibraz etmeleri gereklidir. 

6 — 1983 yılı (Vizeli) Ticaret ve Sanayi odası belgesi. 
7 — Yapı araçları bildirisi - Sermaye ve kredi imkanlarını belirten mali du

rum bildirisi Asgari keşif bedelinin % 8'i kadar Banka Referans mektubu - Tek
nik Personel bildirisi (Müteahhit) Taşeron bu işe ayıracağı araçların kendine ait 
olduğunu veya kiralıyacak ise kiralayan kuruluş veya firmadan alınmış oldu
ğuna dair Noterce tasdikli teahhütname ve kiralıyana ait olduğunu tesbit eden 
belgelerin bildiriye eklenmesi şarttır.) 

8 — Teahhüt bildirisi (Son i k i yıl içerisinde yaptığı veya yapacağı işlerin 
listesini ekleyecektir.) 

9 — Postadaki vaki gecikmeler ile telgrafla müracaat kabul edilmez. 
10 — İsteklilerin gerçek kişi olması halinde Noterce onanmış imza sürki-

leri, şirket olması halinde şirket imza sirküleri eklenecektir. 
11 — Vekalet ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
12 — Bu belgelerin doğruluğu Müteahhit/Taşeron tarafından bizatihi imza

lanacaktır. 
13 — Tüm ödemeler Urfa YSE. 18. Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır. 
14 — Keyfiyet ilân olunur. 9557 / 1-1 

Balıkesir Valiliğinden: 

(İl Daimi Encümeni Başkanlığının) 
1 — Balıkesir - Balya özel İdare Bina İnşaatı (İş Hanı) işi 527 Sayılı Kanun 

uyarınca 2490 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre Sari olarak Kapalı Zarf Usulü 
ile Eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin Keşif Bedeli 26.887.895.— TL. dır. 
3 — Eksiltme Balıkesir II Daimi Encümeninde 29/6/1983 Çarşamba günü 

saat 14.45'de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer Evraklar Balıkesir İl Daimi Encümeni 
Başkanlığında görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 806.637.— TL Geçici Teminatlarım, 
b) 1983 Yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgelerini 
c) 28/3/1981 gün ve 17283 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bayındırlık 

Bakanlığı Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine katılma Yönetmeliği esaslarına 
göre, Eksiltme Şartnamesinde belirtilen usulüne ve işin adına hazırlanmış olan 
müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri Yapı Araçları Bildirisi (Örnek 1). Ser
maye ve Kredi imkanlarını açıklayan Mal i Durum Bildirisi (Örnek 2/a-2b), Tek
nik Personel Bildirisi (örnek 3), Taahhüt Bildirisi (Örnek 4) ve Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (C) Grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin 
Eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesi Aslını ibraz suretiyle, 
Balıkesir Bayındırlık' Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları Eksiltmeye gir
me Belgesini Teklif Mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler Teklif Mektuplarını İhale saatinden bir saat evveline kadar 
Makbuz karşılığı İl Daimi Encümeni Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme Belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/6/1983 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9556 / 1-1 
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Erteni vo Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü Trab 
ton DSİ 22. Belge Müdürlüğünden . 

1 — Bölge Müdürlüğümü/. 1983 yılı yatırım programı vo uygulama planında 
yer alan «Artvin DSî 222. Teknik Şube Müdürlüğü tesisleri inşaatı. işi 6200 sayılı 
Kanunun 34 maddtsi psasiarına <öıe kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (198 000 000.— TLI olup geçici teminatı 
15.953.750.— TL) dir. (Geçiri ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır..! 

3 — ihale 30, 6, 1Ü83 Perşembe günü saat 11.00'de Trabzon Yalıncak Köy On
at ki DSİ 22. Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan ihale Komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

4 — İhale tasarısı vo eklen DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Pıoje ve inşaat Fen 
Heyeti Müdürlüğünde tetkik edilebilir. 

5 — Bu işte kullanılmak üzere 1 Adet 1,5 Yd^ lük yükleyici, l adet D8 veya 
muadili buldozer, 5 adcı damperli kamyon, 2 adet 365 cfm lik kopresör, yeterli 
miktarda tttonivvr. yibratör, arazöz ve diğer ekipman şantiyede çalışır durumda 
bulundurulacaktır. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSî 22. Bölge Müdürlüğüne 27/6/1983 Pazar
tesi günu saat ıv.oo'ye kadar dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri gereklidir. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi aslı (B) gru
bundan en az (198.000 000.— TL lık. 

b) Bu «üne kadar bitirdiği ve halen taahhüdü altında, bulunan işlerin han
gi kuruluşa taahhüt edildiği koşıf bedelleri ikmal tarihleri ve en az bir defada 
kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere 100.000.000.— TL (Yüz milyon) luk 
aynı cins işi bitirdiğine dair iş bitirme belgesini, (geçici kabulün yapılması şar
tıyla) 

c) 5. maddede istenilen makına ve teçhizatın kendisine ait olduğunu ka
nıtlayan belgeler veya kiralayacak ise, kiralayan şahıs veya firmadan alınmış no
terden tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu ka
nıtlayan belgeleri ve bu iş için şantiyede hazır bulundurulacağına dair usulüne 
uygun tanzim edilmiş taahhütnameyi. 

d) 1983 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, Şirketler ise 
halen faaliyette olduklarını gösteren bir belgeyi, (Bu belgenin ilk ilân tarihinden 
sonraki bir tarihli olması şarttır.) 

e) Şirketin sirküleri veya şirket namına teklifte bulunacak kimselerin bu 
şirketin vekil olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesini, 

f) Mali durum bildirisini, 
g) Teknik personel bildirisi ve kilit teknik personelin biyografisi, 
h) isteklilerin Artvin DSİ 222. Teknik Şube Müdürlüğüne müracaat ederek 

alacakları yer görme belgesini. 
7 — İsteklilerin iştirak belgesi alıp almadıklarını 29/6/1983 Çarşambagünü 

saat 9.00'dan itibaren mesai saati bitimine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje 
ve İnşaat Fen Heyeti Müdürlüğünden öğrenebilirler. 

8 — 27/6/1983 Pazartesi saat 17.00'ye kadar ihale tasarısı ve eklerini tetkik 
etmemiş olanlara ve 6. maddede yazılı istenilen belgeleri eksik ve yetersiz olan
lara İştirak belgesi verilmez. 

9 — ihaleye katılmak isteyen şahıs ve şirketler yukarıda yazılı geçici temi
natı DSİ Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlık Müdürlüğüne yatırarak usulüne 
uygun hazırlayacakları teklif mektubunu ihale saatından bir saat öncesine kadar 
3. maddede belirtilen adreste ihale komisyon Başkanlığına alındı karşılığında tes
lim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılan müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez, ilân olunur. 9697 / 2-1 
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü YSE 3. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Keş. Bed. G. Tem. Son Mür. İHALENİN 
S. No. İşin Adı TL. TL. Tarihi Tarihi Saati 

1 — Manisa - Soma - Beyce 1.116.345 47.241 23/6/1983 28/6/1983 11.00 
2 — Manisa - Sarıgöl - Yk. -

Koçaklar 1.447.827 57.185 23/6/1983 28/6/1983 15.00 
3 — Uşak - Merkez - Gövem 1.889.825 70.445 23/6/1983 30/6/1983 15.00 
4 — Uşak - Merkez - Karaağaç 2.030.11 S 74.654 23/6/1983 4/7/1983 11.00 
5 — Uşak - Eşme - Yeleğen 1.018.865 44.316 23/6/1983 4/7/1983 15.00 
6 — Muğla - Bodrum - Yeniköy 1.308.685 53.011 23/6/1983 6/7/1983 15.00 
7 — Muğla - Milas - Hisarcık 1.219.991 50.350 23/6/1983 7/7/1983 11.00 

1 — 1983 Yılı yapım programında bulunan yukarıda beyanı yapılan içmesuyu 
E. N . hattı ve trafo postası tesisi işleri 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tat
bik edilecek esaslar dahilinde emaneten kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 

2 ~- İşlerin dosyaları mesai saatleri için YSE 3. Bölge Müdürlüğü Elektrifikas
yon Şefliğinde görülebilir. 

3 — İhale Hava Teknik Okulları Yolu Kartal Mevkii Gaziemir - İzmir adre
sinde YSE 3. Bölge Müdürlüğü Elektrifikasyon Şefliği Odasında yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları belgeleri en geç 
23/6/1983 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 3. Bölge Müdürlüğüne 
her iş için ayrı ayrı müracaat etmeleri ve; 

a) 1983 yılına alt ticaret ve sanayi odası belgesi, 
b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve suresi dolmamış keşif bedeli mikta

rında (H) grubu müteahhitlik karnesi veya keşif bedeli tutarında benzeri iş yaptı
ğına dair resmî makamlardan alınmış iş bitirme belgesi, 

c) İş yerini gördüklerine dair ilgili YSE Müdürlüklerinden alacakları yer gör
me belgesi, 

d) Yukarıda istenen evraklar ekinde bulundurulacak şekilde müracaat dilek
çesi ile yeterlik belgesi almaları, 

el İşlerin hizalarında yazılı geçici teminat (Nakit ise İzmir Defterdarlık Mu
hasebe Müdürlüğü Veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya (limit dahili kanuni 
şekilde hazırlanmış banka teminat makbuzu ve usulüne uygun hazırlanmış teklif 
mektubunu ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri şarttır. 

5 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
9562/1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz Şebeke Tesis Başkanlığınca tesis edilmekte bulunan yüksek 
gerilim hatlarına ait trafo merkezlerinin sekonder montajında kullanılmak üzere dizi 
klemens imal ettirilecektir. 

2 — Bu işe ait şartname; 
TEK Satmalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sokak No : 3/1 Yenişehir/ANKARA, 

adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. (Kuru
mumuzla iş ilişkisi olmayanlar dilekçeye çalışmakta oldukları banka, referansları 
oda sicil kayıt sureti ve varsa tanıtıcı katalog eklenecektir.) 

3 — Teklifler 27/6/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki Mu
haberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve raat 15.00'de yu
karıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 9501 / 1-1 
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Demirköy Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

1. Keş. Bed. İşçilik Bed. G. Tem. 
Bölgesi Kod No. İnşaatın Cinsi TL. TL. TL. 

Kurudere 002 Yol Sanat Yapısı 515.018 249.080 13.750 
028 Yol Sanat Yapısı 1.325.370 697.847 31.664 
035 Yol Sanat Yapısı 515.018 249.060 13.750 

İşletmemizin Kurudere Bölgesinde inşa ettirileceği yukarıda yazılı işler-, ka
palı zarfla teklif alma usulü ile emaneten yaptırılacaktır. 

1 — Eksiltme 24/6/1983 günü saat 14.00'de işletmemiz idare Binasında yapıla
caktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar İstanbul Orman Bölge Başmüdür
lüğü ile Bahçeköy, İstanbul, Çatalca, Kırklareli ve Vize İşletmeleri ile Demirköy Or
man İşletmesi İdare Binasında görülebilir. 

3 — Bu inşaatlara ait çimento ve demir ile kalıplık malzemeleri İdaremize 
ait olup, yalnız işçilik, nakliyat ve diğer malzemeler işi alana aittir. 

İhaleye katılmak isteyenler 002-028-035 Kod No. lu orman yolu sanat yapılan 
için teklif verebilirler. 

4 — Teklif mektupları şartnamedeki evrakları ile birlikte 24/6/1983 günü saat 
12.00'ye kadar yatıracakları geçici teminatları ile birlikte mektuplarını Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, ilân ve sözleşme masrafları yine işi alana aittir. Postadaki ge
cikmeler ile telle yapılan müracaat lar geçersizdir. 

5 — işletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
6 — ihaleye katılmak için en son çalıştığı resmi kuruluştan iş bitirme belgesi 

(Bonservis) ibraz edilecektir. 
ilân olunur. 9564/1-1 

İstanbul Levazım Amirliği (2) No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. dan: 
SİRKECİ 

1 — M . S. B. (K. K. K.) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı ik i kalem malzeme hi
zasında yazılı gün ve saatte kapalı zarfla ihalesi Sirkeci - istanbul Lv A. ligi 2 No. lu 
Sat. A l . Kom. Bşk. lığınca yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi şartnamesinde yazılı olduğu şe
kilde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilecektir. 

2 — Evsaf, şartnamesi Ankara, istanbul ve izmir Lv. A. liklerınde Numunesi 
Komisyonda görülebilir. 

Miktarı Tutan G. Tem İhale 
C i n s i Adet TL. TL. Gün ve Saati 

DON, Tire er için 1.500.000 262.500.000 7.875.000 8/7/1983 
FANİLA, Tire er için 2.500.000 675.000.000 20.250.000 Cuma 

Saat: 11.00 

937.500.000 28.125.000 

Bölünebilen DON Tire er için 300.000 Adetlik bir grubuna girildiği takdirde 
G. Teminatı: 1.575.000,— TL. dır. 

Bölünebilen Fanila tire er için 500.000 Adetlik bir Grubuna girildiği takdirde 
G. Teminatı: 4.050.000,— TL.dır. 9560/1-1 
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Ankara Belediye Başkanlığından: 

Sayfa : 95 

1 — Yeni Toptancı Hal sahasında yaptırılacak olan Banka-Büro binası i r 
saati işi 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltir 
konulmuştur. 

2 — Bu işin l . keşif bedeli 79.394.689,— (Yetmişdokuz milyon üzyüzdol, 
dörtbin altıyüz seksendokuz) liradır. 

3 — Eksiltme Ankara Belediyesi Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığında 
29/6/1983 Çarşamba günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek iiçn isteklilerin kapalı zarf usulü eksiltme şart
namesinin S. maddesi ile; 

a) 2.381.840,60 TL. (ikimilyon üçyüz seksenbir bin sekizyüz kırklıra altmış 
kuruş) geçici teminatı, 

.b) 1983 yılı Ticaıet Odası belgesini (şirketler için ihaleden sonraki tarihte 
tescili) 

c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 

c . l — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli ka
dar (B) gurubundan müteahhitlik karnesi, 

c.2 — Teknik personel, makina, teçhizat ve taahhüt beyannamesini (işin 
adına düzenlenmiş ve noterden tasdikli) 

c.3 — Sermaye ve kredi imkanlarını bildirir mali durum bildirisi ile (ihale 
dosyasında belirtilen şekilde) banka referans mektubunu ibraz suretiyle (gerek
tiğinde bankadan teyid edilecektir.) Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgesini zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını 29/6/1983 Çarşamba günü saat 14.00'e ka
dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Bu işe ait keşif ve şartnameler; Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlü
ğü Yapı Şubesinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 24/6/1983 Cuma günü saat 17.00'ye 
kadar Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
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D Ü Z E L T M E 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür

lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10/7/1983 gün ve 18073 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ilânlarının ihale tarihi sehven yazılmamıştır. 

İhale tarihi 23/6/1983 gün olarak duyurulur. 9504 

• 
Çeşitli ilân 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 74940-A No. lu 
plan. Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

llânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : Yenimahalle Ergazi Köyü Tapulama, Parsel N o : 29.351.2734.2735, 
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Sayfa : 96 RESMİ G A Z E T E 13 Haziran 1983 — Sayı : 18076 

Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden : 

PTT Genel Müdürlüğü 1/4/1983 tarihinden geçerli olarak posta hizmet
lerine artan maliyetler sebebiyle zam yapmış bulunmaktadır. 

Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğü olarak Resmi Gazete'nin 
posta kanalıyla yapılan dağıtımına aynı oranda zam yapmamız gerekmekte
dir. Buna göre; 

1 — Resmî Gazete'ye abone olup gazetesinin posta aracılığıyla gönde
rilmesini isteyen yeni abonelerimiz ve abonelerini yeniliyenlerden daha önce 
4.100 TL. alınan posta ücretleri bu tarihten itibaren 6.130 TL. çıkarılmış bu
lunmaktadır. Gazete bedeli ile yıllık ücret 14.150 TL. olmuştur. 

2 — Resmi Gazete'ye abone olan veya abonesini yeniliyenler eğer gaze
telerini posta aracılığı ile alıyorlarsa İşletme Müdürlüğüne kendilerinden talep 
edilecek olan posta ücret zamlarının farkını en geç 5 Mayıs 1983 tarihine ka
dar Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünün, veznelerine yatıracaklar 
veyahut Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi 640/37 sayılı hesabına havale edip 
havale makbuzlarının fotokopisini bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğüne gön
dereceklerdir. Bu tarihe kadar posta zam farkının gönderilmemesi halinde 
bu zam farkı mevcut abone ücretinden kesilecektir. Bu takdirde abone süre
sinin bitimi daha öne alınacaktır. 

3 — Resmî Gazete'yi elden alan abonelirimizin ek bir ücret ödemeleri 
•öz konusu değildir. 

Abonelerimizin bilgi ve dikkatine arz edilir. 

R e s m î Gazete F i h r i s t i 

Y a s a m a B ö l ü m ü : 

Sayfa 

K a n u n l a r 

2839 Milletvekili Seçimi Kanunu 
2840 Bor Tuzları, Trona ve AsfalUt Madenleri ile Nükleer Enerji 

Hammaddelerinin işletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Ba
zılarının ladesini Düzenleyen Kanun 

1 

17 

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü : 

B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı 

83/6603 TS 936 «F Kabloları» Standardına Yapılan ilâveye Dair 
Karar 21 

Y ö n e t m e l i k 

— Ulaştırma Bakanlığı - İç Sularda Çalışacak Taşıma Araçları Yö
netmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 22 

— İlânlar 23 

•AtMKAMUK IMNMVİ 




