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Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sa

hibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler. 

Madenler 
MADDE 2. — Tabiatta element (basit), bileşik (mürekkep) veya karışım 

(mahlut) halde bulunan, aşağıda yazılı maddeler bu Kanuna göre maden sayılır. 

I — ENERJİ MADENLERİ : 

Maden kömürü (Linyitten Antrasite kadar her nevi kömür, asfaltit, bitümlü 
şist, bitümlü şeyi), radyoaktif mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum, Niyop, Lan-
tan, Neodyum, Praseodyum, Selenyum), 

II — METAL MADENLERİ: 
Altın, Bakır, Pirit, Kobalt, Nikel. Kurşun, Çinko, Gümüş, Kadmiyum Bizmut, 

nadir elementler (İndium, Galyum, İtriyum, Talyum, Germanyum), Kalay, Tantal, 
Tellür, Molibden, Tungsten (VVolframit, Şelit), Demir, Manganez, Titan (İlmenit, 
Rutil), Vanadyum, Arsenik, Civa, Antimuan, Krom, Platin, İridyum, Palatyum, Os
miyum, Rutenyum, Rhadyum, Alüminyum (Boksit), 

III — SANAYİ MADENLERİ: 
Bileşiminde en az % 15 AL 0 } ihtiva eden killer (Kaolen, Kaolinit, Dikit, 

Alunitik kaolen, Nakrit, Hallosit, Glossekolit, Allofan, Imogolit, Şiferton, Refrakter 
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kil, Ateş kili. Bağlama Kili), Bentonit (lllit, Loglinit, Montmorillonit, Notronit, Sa-
ponit, Hektorit, Baydilit), Atapuljit (Poligorskit), Alünit (Şap), Sodyum, Potasyum, 
Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, (Anion ve katyon olarak) tuzları (Tuz Kanunu hü
kümleri mahfuzdur), Vollastonik, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Dunit, Olivin, 
Zeolit, SiUimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Amyant, 
Manyezit, Trona (Tabu Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Florut, Kriyolit, Zımpara taşı 
(Diyaspor), Barit, Stronisyum tuzu (Selestin), Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en 
az % 90 SK^ ihtiva eden kuvars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ulxit, Borasit, Tin-
kal, Pandermit) veya bünyesinde en az % 10 Bj 0 3 bulunan diğer bor mineralleri, 
Feldispat (feldispat ve feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, 
Serisit, Lepidelit, Flogofit, Vernikulit), Mermer (Kalker, Dolomit, Kalsit, Aragonit, 
Traverten, Albatr, Diabaz, Granit, Serpantin ve kesilip parlatılabilen diğer taşlar), 
Nefelin Siyenit, Ponza, Kalsedon, 

IV — KIYMETLİ TAŞLAR: 
Elmas, Korundum, Morganit, Zümrüt, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, 

Beril, Yakut (Rubi), Safir (Gök yakut), Agat, Yosunlu Agal, Oniks, Sardoniks, 
Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal Ilrize Opal (Aynûl Şems), Kır
mızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opalil, Kuvars kristalleri. (Ametist., Sitrin, Neceftaşı 
(Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü (Maion), Avanturin, Venüstaşı, Gül Ku
vars (Rose)J, Turmalin (Rubellit, Vardelit, Indigolit), Zirkon, Topaz, Aytaşı (Moons-
tone), Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislázuli), Oltutaşı. Diop-
sit, Amorzonit, Lületaşı, Lalbrodorit, Epidoi (Zeozit, Tanzanit), Olivin (Zebercet), 
Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad. Rodonit, Rodokrozit, Gröna Minarelleri (Spesartin, 
Grosüllar Hessonite, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor kristalleri, 
Kemerrerit. 

Burada zikredilmemiş bir madde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tek
lifi ve Bakanlar Kurulu Karan ile bu Kanun hükümlerine tabi tutulur. 

V — YUKARIDAKİ MADENLERİ İHTİVA EDEN V E BU MADENLERİN EL-
DESINDE KULLANILAN GAZ V E SULAR: 

Tanımlar 
MADDE 3. — Kanunda geçen deyimler aşağıda açıklanmıştır: 
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 
İlgili Daire: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi 
Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan öncelik. 
ihbar: Arama ve ön işletme ruhsat sahasında olmamak kaydı ile evvelce 

tespit edilmemiş bir maden zuhurunun ilgili daireye bildirilmesi. 
Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama, faaliyetlerinde bulunula-

bilmesi için verilen yetki belgesi. 
Buluculuk: Herhangi bir ruhsat döneminde yönetmeliğinde belirtildiği şe

kilde bir maden zuhurunun ortaya çıkartılması. 
ön İşletme Ruhsatı: Arama safhasından sonra işletme dönemine hazırlık ve 

gerek duyulabilecek diğer araştırmaların yapılabilmesini sağlamak için azami üç 
yıl süre ile faaliyetlerin devamlılığı amacı ile verilen yetki belgesi. 

İşletme Ruhsatı: işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki 
belgesi. 

İşletme izni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin. 
Beyan: ilgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya 

açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belge. 
Maden Sicili: Tüm madencilik faaliyetleri ilo ilgili bilgilerin kaydedildiği 

yer. 
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Pasa: Mevcut ekonomik ve teknik' şartlara göre işletilmesi mümkün olma
yan, ancak işletme gereği istihsal edilen cevher. 

Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bil
gilerin toplanması işi. 

Görünür Rezerv: Boyutları, tenörû belirlenmiş üretilebilir kesin cevher mik
tarı. 

Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında kârlı olarak de
ğerlendirilebilecek cevher. 

Kamulaştırma: İşletme ruhsat süresi boyunca ruhsat alanında kalan özel 
mülkiyet arazilerine madencilik faaliyeti için alınan kamulaştırma kararı. 

Nezaret: İşletmelerin tekniğine ve emniyet nizamnamelerine uygun olarak 
yürütülmesinin kontrolü. 

Nezaretçi: İşletmelerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan so
rumlu ve yetkili maden mühendisi. 

Taksir: Ruhsat alanlarının bu Kanun gereğince küçültülmesi. 
Münfesih: Hakların hiç bir bildirime gerek kalmaksızın otomatik olarak 

fesh olması. 
Bilanço: Her işletme izni için ayrı ayrı yönetmelikteki örneğe göre hazırla

nacak ve sadece Devlet hakkı, madencilik fon katkısı, ihbar ve buluculuk hakları
nın hesaplanmasında geçerliliği olan beyan niteliğinde belgedir. 

Faaliyet Raporu: Madencilik faaliyetlerinin yönetmeliğinde belirtildiği üze
re fenni nezaretçi tarafından hazırlanan takdim metni. 

İmalat Haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış 
şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğinde harita. 

Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdi
leri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere 
mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde rapor. 

Kantar Fişi: Cevher nâkillerinde cevherin ağırlığım gösterir tartı makbuzu. 
Sevk Fişi: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 240 

ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki 
bügileri ihtiva eden beyan niteliğinde belgedir. 

İhtisaslaşmış Dewvlet Kuruluşu: Maden Dairesi, MTA, TKİ, TTK, ETİBANK, 
EİE İdaresi, DSİ, Sanayi ve Ticaret, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 
kuruluşlar, TEK, Karayolları ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdür
lükleri gibi madencilik faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibi Devlet kuruluş
ları. 

Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için ve
rilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddi 
imkânlar. 

Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun 
çalışmayı temin amacı ile alman nakit karşılığı olan geçici ödeme. 

Bilanço Brüt Kârı: Yönetmelikteki örneğe göre hazırlanmış bilançoda, genel 
yönetim giderleri payı hariç tutularak hesaplanacak brüt kârdır. 

Devlet Hakkı.- Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen 
kısım. 

Madencilik Fonu: Madencilik faaliyetlerinde istikrarı sağlamak ve destek
lemek amacı ile teşekkül ettirilmiş fon. 

Kritik Cevher Stokları: Ekonominin buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için 
gerekli ekonomik büyüklükteki cevher stokları. 

Yeminli Teknik Büro; Denetim ve gözetim dışında yönetmelikte belirtilen 
görevleri yürütmek üzere kurulmuş, çalışma alanlarında ihtisas sahibi olmuş Dev
let güvenliği acısından sakıncası bulunmayan mühendis ve personelden oluşan büro 
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Devletin hüküm ve tasarrufu 
MADDE 4. — Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde 

bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. 

Hakların bölünmezliği, devir ve intikali 
MADDE 5. — Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), ih

bar, arama ruhsatnamesi, buluculuk, ön işletme ruhsatı ve işletme ruhsatı hakla
rının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde muameleye tabi tu
tulur. 

Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı, devredilebilir. 
Durum maden siciline şerh edilir. Devir muamelesi maden siciline şerh edil

mesi ile tamam olur. 
Maden hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal eder. Bu hak ve vecibeler, bü

tün mirasçıların vekaletini havi bir vekaletname ile 6 ncı maddede belirtilen nite
liklere sahip mirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa devredilir. Mirasçıların 
ittifak edememeleri halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile mahkeme mirasçı
lardan bu hakkın en ehil olana tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatın 
satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usulü ile halleder. 
Eğer dava söz konusu değil ise 6 ay İçerisinde intikal işlemleri tamamlanmayan 
ruhsatlar fesh edilir. Devir ve intikal işlemlerinin ne şekilde yapılacağı yönetme 
likte belirtilir. 

Madenler üzerindeki haklatın devir ve intikali bu Kanun ve yönetmelikte 
gösterilen hükümlerin tatbikini geciktirmez. 

Maden hakkı 
MADDE 6. — Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T. C. vatan

daşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanun
larına göre kurulmuş tüzelkişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan ka
mu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer 
kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir. 

Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir. 
Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, ilgili dairenin merkez ve taşra teş

kilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama, ön işletme ve işletme 
ruhsatı alamaz. 

Maden arama veya işletme hakkını haiz iken memur olanlar memuriyete 
geçişlerinden itibaren 6 ay zarfında bu haklarını devretmeye mecburdurlar. 

3 üncü fıkradaki yasaklamaya tabi olup miras yoluyla kendisine maden ruh
satı intikal eden mirasçı, durumundaki mani hal ortadan kalkmadığı takdirde 5 
İnci maddenin 4 üncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Maden faaliyeti izne tabi yerler 
MADDE 7. — Memleket kara sınırlarından itibaren üfken 500 metre mesa

fede maden arama, ön İşletme ve işletme ruhsatı verilmez. Kara sulan, iç sular ve 
bunların altındaki yerler bu tahdide tabi değildir. 

Belediye imar sahaları ve mücavir alanlar içindeki maden arama, ön işletme 
ve işletme faaliyetleri belediyeden müsaade alınması ile yapılır. Ruhsat alındıktan 
sonra belediye imar sınırları içine alınan maden sahaları bu hükümden müstesna
dır-

Orman, ağaçlandırma alanlarında askeri yasak bölgelerde ve sit alanları ya
kınlarında madencilik faaliyetlerinde bulunulması ilgili Kanun hükümlerine göre 
izne tabidir. 
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Amme hizmeti veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde ve bu 
tür tesislere ufken 60 metre mesafe dahilinde arama, ön işletme ve işletme yapıla-
b'lmesi Bakanlığın iznine bağlıdır. 

Binalara ufken 60 metre, avlu, bağ ve bahçelere 20 metre mesafede maden 
araması ve işletilmesi mülk sahibinin iznine bağlıdır. Bu madde hükümlerine tabi 
yerlerde izinsiz madencilik faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde teminatın 
1/3'ü irad kaydedilir. Tekerrürü halinde teminatın tamamı irad kaydedilerek ruh
sat fesh olunur. 

Maden hakkının verilmeyeceği durumlar 
MADDE 8. — Yürürlükte olan arama, ön işletme veya işletme ruhsatı veril

miş maden sahası üzerinde başka ruhsat verilmez. 

Maden teşvik tedbirleri 
MADDE 9. — Madencilik yatırımları, kalkınmada birinci derecede öncelikli 

yörelerde yapılacak yatırımlara sağlanan haklardan yararlandırılabilir. 
Hangi madenlerin birinci fıkrada belirtilen haklardan yararlanabileceği, şart

ları ve diğer hususlar yönetmelikle tespit edilir. 

Beyan usulü 
MADDE 10. — Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre de

vamı süresince teknik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili kişi
lerce tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir. 

Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda buluna
bilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular dışın
daki tüm beyanlardan sorumludurlar. 

Beyanlardaki hata ve noksanlıklar gerekçe bildirilmek sureti ile verildikleri 
tarihten itibaren 2 ay içerisinde düzeltilebilir. Ancak gerçek dışı, yanıltıcı, kanun 
hükümlerinin icraatını engelleyen, haksız surette hak iktisap eden veya hak ikti
sabına sebep olan teknik elemanların durumlarının belirlendiği tarihten itibaren 3 
yıl süre ile bu Kanun nezdinde yapacakları beyanlar geçersiz sayılır. Bu husus 
bağlı oldukları meslek teşekküllerine ve ilgililere bildirilir. 

Bu tür fiilleri işleyen veya işlenmesine yol açan ruhsat sahiplerinin bir de
faya mahsus olmak üzere teminatları madencilik fonuna irad kaydedilerek 5 katma 
çıkarılması tebliğ edilir. Teminatların tamamlanmaması halinde 13 üncü madde hü
kümleri tatbik olunur. Bu fiillerin tekerrürü halinde konu ile ilgili ruhsatlan fesh 
olunarak teminatları madencilik fonuna irad kaydedilir. 

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri mahfuzdur. 

Faaliyetlerin denetimi 
MADDE 11. — Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı, maden haklan ile ilgili 

bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol ve 
denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konulan yerinde incelemek 
maksadıyla ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından da yararlanarak inceleme 
raporu hazırlatır. 

Birinci fıkraya göre yapılan inceleme sonunda gerçek dışı ve/veya yanıltıcı 
beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygu
lanır. 

İnceleme yapacakların nitelikleri, incelemenin nasıl yapılacağı ve raporların 
tanzimi ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Kantar ve sevk fişi 
MADDE 12. — Her türlü madenin sevk fişi ve sevkıyat güzergahı üzerindeki 

en yakın kantardan alınmış kantar fişi ile nakledilmesi mecburidir. Bu şekilde ma-
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den nakledilmediğinde mahalli mülkî amiri nakledilen madeni geçici olarak zapt 
eder ve gerekli tutanağı düzenleyerek evrakı adli makamlara tevdi eder. 

I inci fıkradaki mecburiyete uymayanlar hakkında nakledilen maddenin suç 
tarihindeki rayiç değeri üzerinden 5 katı ağır para cezasına hükmolunur ve made
nin müsaderesine karar verilir. 

Karar kesinleştikden sonra müsadere olunan maden satılarak bedeli Maden
cilik Fonuna irad kaydedilir. 

Tahkikat neticesinde ruhsat sahibinin I inci fıkraya aykırı şekilde maden 
naklettiği tespit edildiği takdirde teminatı Madencilik Fonuna irad kaydedilir. 

Maden hakkı olmayan kişiler tarafından çıkarılan cevherlere geçici olarak el 
konularak bunlar hakkında I inci fıkra hükümleri uygulanır. Bu şekilde maden çı
karılması Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. 

Harçlar ve teminatlar 
MADDE 13. — Her türlü maden ruhsatının alınabilmesi için Harçlar Kanu

nunun belirlediği harçlar ile şartları ve miktarları aşağıda belirtilen şekilde tespit 
edilecek teminatların ödenmiş olması gereklidir. Saha terkedildiği takdirde temi
natların kalan kısmı iade edilir. 

Teminatlar ruhsat alanları ile orantılı olarak arama ruhsatı için hektar ba
şına 250 lira, ön işletme ruhsatı için hektar başına 500 lira, işletme ruhsatı için hek
tar başına 1.000 liradır. Bu miktarlar her yıl bütçe kanunlarında günün ekonomik 
şartlarına göre yeniden tespit edilir. 

Ruhsat alanlarının sınırları iki defaya mahsus olmak üzere hak sahiplerinin 
müracaatı ile değiştirilebilir. Aynı şahsa ait bitişik sahalara ait ruhsatlar talep 
üzerine tek ruhsat altında birleştirilebilir. Teminatlar son duruma göre yeniden 
tespit edilir. Ruhsat alanlarının değiştirilmesi, ruhsatların birleştirilmesi ile ilgili 
İşlemler yönetmeliğinde belirlendiği şekilde yapılır. 

Teminatların irad kaydedilen kısımları ile bu Kanuna göre teminattan ya
pılan kesintiler 3 ay içerisinde tama iblağ edilmediği takdirde geri kalan teminat da 
irad kaydedilir, ikinci 3 aylık dönem sonuna kadar teminat tekrar yatırılmadığı 
takdirde maden ruhsatı feshedilir. 

Devlet hakkı 
MADDE 14. — Maden sahasından çıkarılacak cevherlerden işletme yıllık brüt 

karının % 5'i Devlet hakkı olarak. % 5'i Madencilik Fon iştiraki şeklinde her yıl 
mart ayının son günü akşamına kadar ilgili daire tarafından tahakkuk ettirilerek, 
ruhsat sahibince Devlet hakkı Hazineye, fon iştiraki ise Etibank'a ödenir. 

Çıkardığı cevheri kendi fabrikasında hammadde - girdi olarak kullanan şir
ketler için Devlet hakkına esas olacak değer bilançoda maliyetin asgari % 30'u 
kadar brüt kâr kabul edilerek hesaplanır. 

Devlet hakkının ve fon iştirakinin tahakkukuna esas teşkil edecek bilanço 
yönetmelikle belirlendiği şekilde hazırlanır. 

İhbar ve buluculuk hakkı 
MADDE 15. — Reşit her Türk vatandaşının daha evvel tespit edilmemiş bir 

maden zuhurunu yürürlükte bulunan bir arama ve ön işletme ruhsat sahasında ol
mamak üzere cins, yer ve ebadı ile birlikte ilgili daireye bildirmesi ile ihbar hakkı 
doğar. 

Ruhsat sahibi, arama, ön işletme ruhsatları sürelerinde faaliyet raporu ile 
zuhurunu bildirdiği madenlerin de bulucusu sayılır. 

ihbar ve buluculuk hakkı ile ilgili işlemler yönetmelikte belirtilir. 
İhbar ve buluculuk hakkı mevcut sahalarda o madenler için ön işletme ve/ 

veya işletmeye geçildiği andan itibaren yıllık işletme brüt bilanço kârının % 1'i ih-
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bar, % 2 s i buluculuk hakkı olarak her yıl Mart ayının son günü akşamına kadar 
ruhsat sahibi tarafından ilgili daireye yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan ihbar 
veya buluculuk hakkı tutarları ruhsat teminatlarından kesilerek ilgili daire tarafın
dan hak sahibine ödenir. 

Aynı yılın son günü akşamına kadar ihbar veya buluculuk hakkı ile ilgili 
alacaklar, hak sahibince mücbir bir sebebe dayanmaksızın alınmadığı takdirde 
Madencilik Fonuna irad kaydedilir. 

İlk müracaat arama ruhsatı 
MADDE 16. — Madenler arama ruhsatı ile aranır. Mermer için 250 hektara 

kadar, göl sularının ihtiva ettiği madenler için 2.000 hektara kadar ayrı ayrı diğer 
bütün madenler için ise alan sınırlaması olmaksızın ve maden ismi belirtmeksizin 
tek ruhsat verilir. 

Müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Müracaat ilgili daireye veya valiliklere 
1/25.000 ölçekli halitalarda koordinatları verilen noktalarla smırlandırılmış alan
lar için yapılır. Talep edilen sahanın müsait olup olmadığı müracaatçıya bildiri
lir. Sahanın müsait olan kısmına madde 13'e göre hesaplanacak teminat tutarının 
onda biri kadarı rezervasyon ücreti olarak madencilik fonuna yatırıldığı takdirde, 
saha müracaatçı adına 15 gün süre ile kapalı tutulur. Süresi sonuna kadar gerekli 
işlemleri tamamlanmayan müracaatlar iptal edilir. 

İşlemleri tamamlanan, harç ve teminatları yatırılmış müracaatlara arama 
ruhsatı verilir. 

Bu maddeye göre yapılacak müracaatların ve işlemlerle arama ruhsatının 
veriliş şekli yönetmelikte belirtilir. 

Arama faaliyeti dönemleri 
MADDE 17. — Arama ruhsatı 8'er aylık 3 arama dönemi ve 6 aylık proje 

hazırlık dönemi olmak üzere toplam 30 aydır. Bu süre uzatılamaz. 
Her arama faaliyet dönemi son günü akşamına kadar ruhsat sahibi en az bir 

jeoloji ve bir maden mühendisi tarafından hazırlanan arama faaliyet raporlarını, 
eğer ön işletme ruhsatı talebinde bulunacak ise en az bir maden mühendisi tara
fından hazırlanan ön işletme projesini işletme ruhsatı talebinde bulunacak ise en 
az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan işletme projesini ilgili daireye ver
mek zorundadır. 

Faaliyet raporları veya projeler süresi içinde verildiği takdirde teminatın ı/4'i 
ruhsat sahibine iade edilir. Süre sonunda rapor veya projeler verilmediği takdirde 
o döneme ait teminat Madencilik Fonuna irad kaydedilir. 

işletme ve işletme ruhsatı talebinde bulunulabilmesi .için arama ruhsat sü
resi son günü akşamına kadar bütün arama faaliyet raporlarının teslim edilmiş 
olması gerekir. 

Şartları yerine getirilmeyen arama ruhsatları, süreleri sonunda feshedilir ve 
saha otomatik olarak yeni aramalara açılır. 

Faaliyet raporlarının ön işletme projesinin, işletme projesinin ne şekilde tan
zim edileceği ve ihtiva edeceği hususlar yönetmelikte belirtilir. 

Aramanın sınırları 
MADDE 18. — Arama ruhsat sahibi, arama faaliyetinin teknik gereklerini 

yerine getirebilmek için çevresindeki ruhsat sahalarında, saha veya işletmeye za
rar vermeyecek şekilde prospeksiyon yapabilir. Arama ruhsat sahibinin, prospek-
siyon yaptığı işletme ruhsat sahalarında daha evvel kayıtlara geçmemiş bir maden 
varlığının tespitinde 15 inci madde hükümlerine göre sadece ihbar hakkı doğar. 
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On işletme ruhsatı 
MADDE 19. — Arama ruhsat sahibi arama ve rezerv tespit çalışmalarının 

olumlu bir gelişme gösterdiğini, arama ve diğer faaliyetlere bir süre daha devam 
edilmesi ile daha büyük işletme veya tesis kurma imkânlarının doğabileceğini be
yanla ön işletme projesi vererek ön işletme ruhsatı talebinde bulunabilir. 

İşlemlerini tamamlayan arama ruhsat sahibi ön işletme ruhsatı almaya 
hak kazanır. 

Ön işletme ruhsatı için müracaat işlemleri, ön işletme projesinin ne şekilde 
tanzim edileceği yönetmelikle düzenlenir. 

Ön işletme faaliyeti 
MADDE 20. — ön işletme ruhsat süresi üç yıldır. Bu süre uzatılamaz, ön 

işletme faaliyet raporlarının ruhsat verildiği tarihten itibaren azami birer yıl 
ara ile ilgili daireye teslim edilmiş olması gerekir. Teslim edilen faaliyet raporları 
ile teminatların l/3'ü iade olunur. Aksi takdirde Madencilik Fonuna irad kaydedi
lir. 

ön işletme faaliyet raporlarının ne şekilde tanzim edileceği yönetmelikte be
lirtilir. 

Arama ve ön işletme dönemlerinde cevher istihracı 
MADDE 21. — Arama ve ön işletme ruhsat süresi boyunca ruhsat sahibi faa

liyet raporlarıyla tespit edilen görünür rezervin l/10'una kadar cevheri istihraç 
edip satabilir. Fazlası tespit edildiği takdirde 12 nci madde hükümleri uygulanır. 
Cevher istihracı bir maden mühendisi nezaretinde yapılır. 

Sahaların yeni aramalara açılması 
MADDE 22. — Arama ruhsat süresi sonuna kadar ruhsat sahibi faaliyet ra

porları ile işletilmeye elverişli cevher bulamadığını bildirmiş veya ruhsatın herhan
gi bir döneminde kendiliğinden sahayı terk etmiş veya ön işletme veya işletme ta
lebinde bulunmamış veya 17 nci madde hükümlerine göre ruhsatı fesh olunmuş ise, 
saha, arama süresinin hitamında otomatik olarak yeni aramalara açılır. 

Bu suretle aramalara açılan saha ile ilgili bilgiler 60 gün süre ile ilgili daire 
ve vilâyetlerde asılarak ilân edilir. Bu süre sonunda sahaya hiç talip çıkmaz ise 
sınırları paftalardan silinerek aramalara açılır, tek bir müracaat olursa 16 nci 
madde hükümlerine göre ruhsat hakkı doğar. Yeni aramalara açılan sahaya aynı 
anda birden fazla müracaat olursa şahıslardan, i lg i l i dairede anında açık artırma 
şeklinde Madencilik Fonuna en fazla parayı bağışlayana ruhsat verilir. 

Ön işletme ruhsatının meshi 
MADDE 23. — 20 nci madde hükümlerine göre verilmiş ön işletme ruhsatlan, 

ruhsat sahibi ruhsat.süresi sonunda işletme projesi vererek işletme ruhsatı talebinde 
bulunmaz ise fesh olur. 

Terk edilmiş, herhangi bir sebeple hükümden düşmüş veya fesh olmuş ön iş
letme ruhsatlan madde 30 hükümlerine göre ihale edilir. 

İşletme ruhsatı için müracaat 
MADDE 24. — Ruhsat sahibinin, arama veya ön işletme ruhsat süresi sonu> 

na kadar ilgili daireye müracaatı ve işletme ruhsatı talebinde bulunması ile işletme 
ruhsat hakkı doğar. 

İşletme ruhsatı alınabilmesi için, raporlarla tespit edilmiş işletmeye elverişli 
ekonomik cevherlerin bilahara gerektiğinde taksire mesnet teşkil edecek şekilde 
işletme sınırlarının, işletmeye alınma sıralarının ve ilk işletmeye alınacak maden 
içinde işletme projesinin ilgili daireye verilmesi gerekir. 
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İşletme ruhsatı verilmesi ile ilgili işlemler, işletme sınırlarının tespit şekli, 
işletme projesinin nasıl hazırlanacağı ve neleri ihtiva edeceği yönetmelikte belirti
lir. 

İşletme ruhsat süresi 
MADDE 25. — İşletme ruhsatı süresi on yıldan az olamaz. Bu süre, talep' 

üzerine ilgili daire tarafından maden rezervlerinin kaynak israfına sebep olmaya
cak şekilde aranması, bulunan maden kaynak ve damarlarının rasyonel bir şekilde 
işletilmesi için gerekli ve zorunlu yatırımların yapılmış ve tesislerin inşa edilmiş 
olması, tesislerin üretimi seferber edecek şekilde çalıştırılmasının sağlanması ve 
benzeri şartların bulunması halinde uzatılabilir. 

Ancak toplam süre altmış yılı geçemez. Süre, ruhsatın verildiği tarihte baş
lar. 

İşletme izni 
MADDE 26. — İşletme ruhsat sahibi sahasında herhangi bir maden için pro

je vererek işletme izni almadan işletme faaliyetinde bulunamaz. 
İlk işletme izni, 24 üncü maddeye göre işletme projesinin ilgili daireye tev

dii üzerine işletme ruhsatı ile birlikte verilir. Bu iznin veriliş tarihinden itibaren 
altı ay içerisinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Aksi takdirde 
ruhsat münfesih olur. 

İşletme izninin veriliş şekli yönetmelikte belirtilir. 

İşletme izninin devir edilemeyeceği 
MADDE 27. — İşletme izni devredilemez. İşletme ruhsatı bir bütün olarak 

ve yönetmelikte belirtilecek esaslar çerçevesinde devredilebilir. 

Madenlerin işletmeye alınması 
MADDE 28. — İşletme ruhsat sahibi 24 üncü madde hükümleri uyarınca iş

letmeye alma sırasını bildirdiği madenleri, en fazla beşer yıl ara ile işletmeye al
mak zorundadır. 

Değişik dönemlerde süresi içinde işletmeye alınmayan madenler ile ruhsat 
sahası içinde henüz işletmeye alınmamış diğer madenler 24 üncü maddenin 2 nci 
fıkrasında belirtildiği şekilde ruhsat sahibince bildirilmiş taksir sınırlarına göre 
ilgili dairece taksir edilerek ruhsat alanı sadece işletmeye alınmış madenleri içine 
alacak şekilde küçültülür. 

İşletme faaliyeti 
MADDE 29. — Bir işletme ruhsatındaki her işletme izni ile ilgili bütün faa

liyetler ayrı ayrı yürütülür. 
Proje değişikliğinin uygulamaya geçmeden ilgili daireye bildirilmesi zorunlu

dur. Aksi halde 10 uncu maddeye göre işlem yapılır. 
İşletme süresince ruhsat sahibi her yıl mart ayı sonuna kadar her işletme 

izni için işletme faaliyet raporunu, imalat haritasını, bilançosunu, arama faaliyet 
raporunu ve bir sonraki yıl için üretim programım ilgili daireye vermek zorunda
dır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hususlar iki defa yerine getirilmediği takdirde 
işletme teminatı Madencilik Fonuna irad kaydedilir. Üç yıl içinde bütün noksan
lıklar tamamlanmamış ise ruhsat iptal olunur. 

İşletme faaliyet raporlarının imalat haritasının, üretim programlarının kim
ler tarafından ne şekilde tanzim edileceği yönetmelikte belirtilir. 

İhale 
MADDE 30. — Herhangi bir sebeple düşmüş, terk edilmiş veya taksir edil

miş işletme ruhsat sahaları, ilgili dairede ve vilayetlerde Bakanlıkça onaylanmış 
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l isteler hal inde 3 ay süre i le i l an edilerek-, yine bu listelerde bel irt i len tarihte, Ba 
kanlıkça öngörülen şartlarla i l g i l i dairede yapılacak açık artırma ile ihale edi l ir . 

Açık artırmada taban f iyat ruhsat alımına tekabül eden teminat kadar olup, 
b u bedel üzerinden en yüksek değeri veren tal ip ruhsat a lmaya hak kazanır. 

Yapılan ihalede sahaya tal ip çıkmaz ise saha, 3 ay süre ile bekletilerek temi
nat kada r meblağı ihale bedeli olarak yatırmayı taahhüt eden i l k talibine ver i l i r . 
3 ay sonunda sahaya ta l ip çıkmaz ise otomatik o larak a rama la ra açılır. 

İşletmede fennî nezaretçi 
M A D D E 31. — İşletme ruhsat sahibi işletme süresince en az b i r maden mü

hendis ini fenni nezaretçi o larak görevlendirmek zorundadır. 
Fennî nezaretçinin görev, yetki, sorumlulukları ile diğer hususlar yönetmelik

te be l i r t i l i r . 

Terk 
M A D D E 32. — Herhang i b i r ruhsat döneminde, ruhsat sahib i sahasında ma

denci l ik faaliyetinde bulunmayacağını ve ruhsat hakkından vazgeçeceğini dilekçe 
i le i l g i l i daireye b i ld i rmek suretiyle terk talebinde bu lunab i l i r . 

A n c a k dilekçeye son d u r u m u gösterir raporu eklemek ve ayrıca gerekl i em
niyet tedbir ler ini yerine getirdiğini bel irtmek zorundadır. B u durumun Bakanlıkça 
yerinde tespit ve kabulünü müteakip geri ka lan teminat kendisine iade edi l ir . 

Terk edilen ruhsat sahaları sınırları kaldırılarak yeni a ramalara açılır. 30 
uncu madde hükümleri mahfuzdur. 

Tesislerin in t ika l i 
M A D D E 33. — A rama , ön işletme ve işletme ruhsatının fesholunması, yürür

lük sürelerinin bitmesi veya terk sebebiyle sona ermesi hal ler inde ruhsat sahibine 
tazminat ver i lmeks iz in kuyular , galeri ler ve bunların muhafazası için yapılmış 
o lan i k s a tesisleri Devlete in t ika l eder. 

1 inc i fıkra şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzeme ruhsat sahi
bine aitt ir . 

Madenc i l ik fonu 
M A D D E 34. — Madenci l ik , arama, teknolojik araştırma geliştirme, proje, te

sis, altyapı, ist ihsal ve ihracat f inansman kredi ler i o larak kullanılmak üzere Ener
j i ve Tab i i Kaynak l a r Bakanlığı nezdinde Madenc i l ik Fonu adı i le b i r fon kuru l 
muştur. 

Fonun k a y n a k l a n şunlardır: 
1. İrad kaydedi len teminatlar. 
2. Müsadere edilen cevher ve malzemelerin satışından elde edilen gelirler. 
3. İhale gel ir ler i . 
4. Maden ithalat ve ihracatından alınacak fon kesint i ler i . 
5. Bütçeden ayrılacak ödenek. 
6. Diğer gelirler. 
Fonun işleyişi Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet İhale K a n u n u ve Harcı

r a h K a n u n u hükümlerine tabi değildir. Fonun denetimi 20/10/1083 tar ih ve 72 sa
ydı Başbakanlık Yüksek Denetleme K u r u l u Hakkında K a n u n Hükmünde Kara rna 
me esaslarına tabidir. Fon, Bakan la r K u r u l u K a r a n i le k r i t i k madenler in stoklanma-
sında, yur t içi destekleme maden alımlarında, zararına yapılacak maden ihraç bağ
lantılarının sübvansiyonunda kullanılabilir. Fonla i l g i l i hususlar Yönetmelikte belir
t i l i r . 
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İnceleme masraflarının karşılanması 
MADDE 35. — Maden faaliyetleri ve beyanların incelenmesi için yapılacak 

masraflar yönetmelikte belirtildiği şekilde, bilahara ruhsat sahibinden tahsil edil
mek üzere Madencilik Fonundan karşılanır. 

Pasa, bakiye yığını ve cürufların muhafazası 
MADDE 36. — Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler sırasında; 

cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün şartlarında teknik veya eko
nomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve 
cüruflar, çevre kirliliği açısından mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikten son işlem
den çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza edilir. Bu bakiye ve pasa yığınlarının 
miktarları, fiziki özellikleri, usulüne göre alınmış numunelerin analiz raporları ve 
döküm alanları, faaliyet raporları, plan ve haritalarda gösterilir. 

İşletme ruhsat alanında işletme faaliyetinin zaruri neticesi olarak çıkarılan 
taş ocağı malzemeleri işletme ruhsat sahibi tarafından değerlendirilebilir. 

İşletme ruhsatnamesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, sahadan 
çıkarılmış fakat satılmamış cevherlerle, pasa ve bakiye yığınları, cüruflar, ilgili 
daire tarafından ihale edilerek satışdan sağlanan gelir, Madencilik Fonuna irad 
kaydedilir. Bunun ne şekilde yapılacağı yönetmelikte belirtilir. 

Birinci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminatlarının l/3'ü kesilerek Maden
cilik Fonuna irad kaydedilir. 

Mücbir sebeplerle tatil 
MADDE 37. — Mücbir sebep veya beklenmeyen haller dolayısıyla ön işletme 

ve işletme ruhsat sahalarında faaliyetin muvakkaten tatiline ruhsat sahibinin mü
racaatı üzerine ilgili dairece karar verilebilir. 

Muvakkat tatili gerektiren durumun ortadan kalkmasından itibaren altı ay 
içinde ruhsat sahibi ruhsat sahasında normal faaliyete geçmeye mecburdur. 

2 nci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminatının 1/2'si Madencilik Fonuna 
irad kaydedilir. 

Sicilin teşkili ve özellikleri 
MADDE 38. — Bütün maden haklan ve faaliyetleri ile ilgili teknik ve mali 

konulan havi maden sicili, yönetmelikte belirtildiği şekilde ilgili daire tarafından 
tutulur. 

Maden haklarının devir, intikal, haciz, rehin ve ipotek veya sona erme du
rumları bu sicile işlenir. 

Maden sicili alenidir. İlgililer sicil kayıtlarının maden sicil memurlarından 
biri huzurunda gösterilmesini isteyebilir. Maden sicilindeki kayıtların bilinmediği 
iddia edilemez. 

Madenler üzerine iktisap edilecek haklar tescil edilmedikçe hüküm ifade et
mez. 

Cevherlerin rehni 
MADDE 39. — Madenlerden çıkarılan cevherler, arama, ön işletme ve iş

letme ruhsat sahibinin ilgili daireye yazılı müracaatları üzerine bildirildiği şahıs
lara kabzedilmeksizin rehnedilebilir. Bu durum maden siciline kaydedilir. 

Bu kabil cevherlerin rehin süresi içinde satışı, rehin alan şahısların yazılı 
muvafakati ile mümkündür. 

Rehinle ilgili sicilin nasıl tutulacağı ve diğer işlemler, yönetmelikte belirtilir. 

Haciz ve ihtiyati tedbir 
MADDE 40. — Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve gale

nler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü nakil 
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vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendbrfl-
mesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine münfe
riden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz. 

Ancak işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden l İnci fıkrada yazılı tesis, va
sıta, alet ve malzemenin tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiye
leri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hak
lan saklıdır. 

Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 43 üncü maddede yazılı usule ta
bidir. 

Haciz ve ihtiyati tedbir dolayısıyla madenin faaliyetine müdahale edileme
yeceği 

MADDE 41. — Madenin tamamına veya çıkarılmış cevherlerle bakiye yığını 
ve cürufuna gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve gerekse bunların icra-
en satışına teşebbüs edilmesi hallerinde alacaklı veya icra dairesince madenin faa
liyeti durdurulamayacağı gibi bu faaliyete müdahale de edilemez. 

İpotek ve kapsamı 
MADDE 42. — Maden ön işletme ve işletme ruhsat sahibinin maden için 

yapmış olduğu borcunu veya ileride bu maksatla borçlanmasının temini için ma
den üzerinde bir veya müteaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

İpotekli takyit edilmiş ön işletme ve işletme ruhsatının alanlarında değişik
lik olduğu takdirde mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeniden 
ita edilen ruhsat üzerinde de aynı şartlarla devam eder. 

On işletme ve işletme ruhsatı ile bir bütün teşkil eden 40 ıncı maddenin bi
rinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin 
şümulüne girer. 

Tesis olunacak ipotek ruhsat süresini geçemez. 
İpotek alacaklısı, maden ön işletme ve işletme ruhsatı ile kül teşkil eden ve 

tapu sicilinde kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde ön işletme ve işletme ruh
sat sahibinin tasarruflarına mani olmak için umumi hükümler dairesinde tapu si
ciline şerh verilmesini isteyebilir. 

Maden işletme hakkının sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 33 üncü madde
nin birinci fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzemeye inhisar 
eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur. 

İpoteğin paraya çevrilmesi 
MADDE 43. — İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın muacceli yet kesbetmiş 

olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taalluk ettiği maden ön iş
letme ve işletme ruhsatını genel hükümler dairesinde sattırabilir. 

Maden ön işletme ve işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hak
kın iktisabı için aranan kanuni şartlan haiz olması lazımdır. Talip bu şartlan haiz 
bulunduğunu. Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ib
raz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. 

Satışın neticesi icra dairesi tarafından Bakanlığa bildirilir. Keyfiyet made
nin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu surette 
tekemmül eder. 

Şahsi mesuliyet 
MADDE 44. — Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı maden ön iş

letme veya işletme ruhsat sahibi şahsen de mesuldür. 
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İpotekle takyit edilmiş bir maden ön işletme veya işletme ruhsatının ahara 
devri halinde, bu hakkı devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik husule gel
meyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden ipotek de aynen baki kalır. 

Ancak, maden ön işletme veya işletme ruhsatım devralan şahıs ipotekle te
min edilmiş olan borcu da şahsen kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin 
Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl içinde hakkını evvelki borçluya 
karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde ön işletme veya işletme 
ruhsatını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur. 

Medeni Kanuna atıf 
MADDE 45. — Türk Medeni Kanununun ipoteğe ait bükümleri maden İpotek

lerine de uygulanır. 

İrtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma 
MADDE 46. — Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete 

konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süre
ler için madenci, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteye
bilir. 

İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, kamulaştırma kanununa uygun olarak 
seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir. 

Arama süresi sonunda ön işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edi
len irtifak ve/veya intifa hakkının süresi ön işletme süresini geçmemek kaydıyla 
uzatılabilir. 

Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi durumunda ruhsat sahibi adli 
merciler tarafından tespit edilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı kul
lanılabilir durumda terk etmekle yükümlüdür. 

İşletme ruhsatı safhasında, işletme sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul, 
taraflarca anlaşma sağlanmaması halinde ruhsat sahibinin talebi üzerine Bakan
lıkça 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırılabilir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili haklar 
MADDE 47. — Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü herhangi bir ruh

sat veya izne gerek kalmadan madencilik yapılabilecek bütün sahalarda 18 inci 
maddede belirtilen esaslar dahilinde arama faaliyetlerinde bulunabilir. 

Genel Müdürlük bu Kanun hükümlerine göre arama ve ön işletme ruhsatları 
alarak faaliyet raporları ile belirlediği zuhurların 24 üncü maddeye göre bulucu
luk hakkım kazanır. Bu durumda ruhsat süresi içinde ruhsatını devreder. Bu sü
rede devredilmeyen ruhsatlar fesh edilir. 

Yeminli teknik büroların kuruluşu, yetki alanları ve sorumlulukları 
MADDE 48. — Denetim ve gözetim dışında yönetmelikle tespit edilen gö

revleri yürütmek üzere gerektiğinde yeminli teknik bürolar, Bakanlığın izni ile 
kurulabilir. 

Yeminli teknik bürolar, en az yedi yıllık fiili meslek tecrübesi olan ve yö
netmelikle tespit edilen mühendisler tarafından kurulabilir. 

Nüfus ve iş yoğunluğunun fazla olduğu il ve ilçelerde birden çok yeminli 
teknik büronun kurulması Bakanlığın müsaadesine bağlıdır. 

B i r ilçede, iş azlığı sebebiyle yeminli teknik büro kurulamadığı Veya ku
rulmuş büro kapandığı takdirde, çevre ilçelerden bir yetkili büro Bakanlıkça gö
revlendirilebilir. 
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Y e m i n l i t ekn ik büro sahib i ve bu büroda çalışanlarla bunların ik inc i dere
ceye kadar k a n ve s ihr i hısımlarına a r a m a ön işletme, işletme ruhsatı verilemez. 

Yemin l i teknik büroların teşkili, bu bürolarda çalışacak personelin ni te l ik
ler i , hizmet karşılığı ücret tari feleri , çalışma esasları ve diğer hususlar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikte bel i r t i l i r . 

Bu K a n u n d a yetk i ve görev veri len y emin l i teknik bürolar elemanları b u 
görevlerini i f a ederken işledikleri suçlar dolayısıyla Devlet memuru sayılırlar ve 
Devlet memuru g ib i cezalandırılırlar. Ayrıca b u suçları işleyen büro sahib i ise 
büroları kapatılır, b i r daha büro açamazlar. Suçu işleyen büroda çalışan ve suça 
iştirak eden görevliler bu çeşit bürolarda b i r daha görev alamazlar . 

Yemin l i teknik bürolar Bakanlığın denetimine tabidir. 

M A D D E 49. — 2840 sayılı K a n u n hükümleri saklıdır. Ancak, bu K a n u n u n 
yürüdük tar ih inden sonra bulunacak bor, t rona ve asfaltit madenler inin aran
ması ve işletilmesi bu K a n u n hükümlerine tabid ir . 

Bunların ihracatına ait usu l ve esaslar Bakanlar K u r u l u n c a tespit edi l i r . 

M A D D E 50. — Bu K a n u n u n yürürlük tar ih inden sonra toryum ve u r a n y u m 
madenler inin aranması ve işletilmesi bu K a n u n hükümlerine tabidir . 

Üretilen cevher Devlete veya Bakanlar K u r u l u n c a tespit edilecek yerlere sa
tılır. 

Kaldırılan hükümler 
M A D D E 51. — 6309 sayılı Maden Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Maden Daires i 
M A D D E 52. — B u K a n u n u n yürürlüğe g i rmes in i müteakip ö ay zarfında M a 

den Daires i , Ener j i ve Tabi i Kaynak la r Bakanlığınca, teknik ve idar i bakımdan 
ihtiyacı kâfi kadro ile teçhiz edi l ir . 

GEÇİCİ M A D D E l . — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tar ihten önce herhang i 
b i r nedenle hükümden düşmüş bütün G M D (Genel maden dosyası), A R (A rama 
ruhsatı), İT (İlk tetkik) , PRT (Proje tetkik), İR (İşletme ruhsatı), 11 (İşletme imt i 
yazı) safhasındaki ruhsat lar paftalardan si l inerek sınırlarına bakılmaksızın oto
mat ik o larak a rama la ra açılır. 

B u hüküm Osmanlı İmpartorluğu zamanındaki mekşuf madenlere ait r u h 
satlar için de geçerlidir. 

Müracaatlar Geçici 5 inc i maddeye göre ilân edilen günden başlayıp i l k ha f ta 
yapılacak müracaatların tamamı aynı gün yapılmış kabu l edilecektir. A r a m a l a r a 
açılan sahaların Bakanlıkça onaylanmış l iste ler i ise müracaat k a b u l tar ih inden b i r 
ay önce i l g i l i dairede asılarak bütün madencilere açık tutulacaktır. 

Aynı sahaya aynı anda birden fazla müracaat var ise bunlardan açık artır
m a şeklinde Madenc i l ik Fonuna en fazla bağışta bulunan ruhsatı a lmaya hak ka 
zanacaktır. 

İşletme ruhsatı ve işletme imtiyazı o lan sahaların bu lucu luk hakkı saklıdır. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — B u Kanunun yürürlüğe girdiği tar ihte yürürlükte bu
lunan G M D , A R , İT, PRT, İR, 11 safhasındaki bütün ruhsat lar 6309 sayıh Maden 
K a n u n u n d a hang i madenler için verilmişse yalnız o madenlere mahsus o lmak üze
re kaldıkları yerden bu K a n u n hükümlerine göre devam ederler. 
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GMD safhasındaki müracaatlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay 
içerisinde ilgili daireye müracaat ederek hak sağladıkları alana tekabül eden te
minatlarım kanun gereği yatırmadıkları takdirde müracaatları iptal olur. 

Ruhsat süresi bitimine sekiz aydan az zaman kalmış, AR. İT, PRT safhasın
daki ruhsatlar Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde gerekli 
teminat ve harçlarını yatırarak Yönetmelikte belirtildiği şekilde arama faaliyet 
raporlarım, ön işletme projesini veya işletme projesini vererek, ön işletme ya da 
işletme ruhsatı talebinde bulunmakla yükümlüdür. 

Bu ruhsat sahipleri, ruhsat alamın ilgili daireye müracaatla bir defaya mah
sus olmak üzere küçülterek işletme sınırları dahiline girebilir. 

Sahada ruhsat sahibinin bulduğu ve bunu faaliyet raporları ile tespit ve 
beyan ettiği başka madenler mevcut ve bu madenlere o sahada verilmiş yürürlükte 
bulunan başka haklar yok ise, proje verilmesi suretiyle o madenler için de ön iş
letme veya işletme ruhsatı şümulüne alınma hakkı doğar. 

Yürürlükteki işletme ruhsatları ve işletme imtiyaz sahipleri projelerini se
kiz ay içinde bu Kanunda belirtilen şartlara uygun şekilde tadil etmekle yüküm
lüdür. Ayrıca, faaliyet raporlarını, bilançosunu Yönetmelikte belirtildiği şekilde 
tanzim etmek ve Devlet hakkı, varsa buluculuk hakkı, teminat ve harçlarını bu 
Kanun hükümlerine göre ödemek zorundadır. Ancak ödemelerin mükerrer olanları 
borçtan mahsup edilir. 

Süresi içinde tadilat yapmayan, vecibelerini yerine getirmeyen ruhsatlar fesh
edilir. 

Yanıltıcı, eksik, yanlış beyanda bulunanlar hakkında 10 uncu madde hüküm
leri uygulanır. 

Bu madde gereği feshedilen ruhsatlarla ilgili alanlar, başka ruhsat yok ise 
otomatik olarak aramalara açılır. 

O ruhsat sahasında değişik kişilere ait başka ruhsat alanları varsa ruhsat 
sahipleri de aramalarında anlaşamazlarsa Madencilik Fonuna en büyük hibeyi ya
pan, o madenin kendi ruhsatı içinde kalan kısmının, ruhsat şümulüne alınmasına 
hak kazanır. Teklif ruhsat sahiplerinin anında ilgili dairede karşılıklı beyanı ve 
açık artırma şeklinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince arza tatbik için 
ruhsat sahipleri tarafından yatırılmış olan masraf avansları bu Kanunun yürürlük 
tarihi itibariyle Madencilik Fonuna aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar mermer, bileşimin
de en az % 15 A l 2 0 3 ihtiva eden killer (Kaolen. Kaolinit, Dikit, Alunitik kaolen, 
nakrit, hallosit, glossekolit. allofan, ımogolit, şiferton, refrakter kil, ateş kili, bağ
lama kili) ve feldispat için il özel idarelerince verilmiş mevcut veya temdit talebin
de bulunulmuş işlemleri tamamlanmamış taş ocağı ruhsatları sahipleri bu Kanu
nun yayımından itibaren en geç 2 ay içerisinde bu Kanun hükümlerine göre harç 
ve teminatlarını yatırarak, projelerini vermek kaydı ile ilgili daireye müracaat et
tikleri takdirde işletme ruhsatı almaya hak kazanırlar. 

6309 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesi uyarınca süresi içinde müra
caat etmiş ve Maden Kanunu kapsamına alınmak üzere bekleyen bütün taş ocağı 
ruhsatları Bakanlar Kurulu kararına gerek kalmaksızın 1 inci fıkradaki hususları 
yerine getirdiği takdirde işletme ruhsatı almaya hak kazanır. 
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1 Ocak 1985 tarihine kadar il özel idarelerine müracaatlar, mermer, kil ve 
feldispat tas ocağı ruhsatı talebinde bulunanlardan arazi sahipleri ile problemlerini 
hallederek, müracaatlarını resmi belge ile kanıtlayanlar, bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren 2 ay içerisinde bu Kanun hükümlerine göre harç ve teminatlarını 
yatırarak, ön işletme projesi vermek sureti ile ilgili daireye müracaat ettikleri tak
dirde ön işletme ruhsatı almaya hak kazanırlar. Aksi takdirde müracaatları iptal 
edilir. 

Süresi içinde intibaklarını yaptırmayan bu kabil taş ocağı ruhsatlan süre 
hitamında uzatılmadan fesh olur. 

Fesh erilen bu kabil ruhsatlar 30 uncu madde esaslarına göre ihale edilir. 
2 aylık süre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 1 defaya mahsus olmak 

üzere 2 ay daha uzatılabilir. 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay süre ile 

hiçbir maden arama ruhsatı müracaatı kabul edilmeyecektir. 
GEÇİCİ MADDE 6. — Vilayetler bu Kanunla ilgili işlemleri yürütebilecek şe

kilde gerekli doküman ve ekipmanla teçhiz edilinceye kadar maden hak ve müra-
caatlan Ankara'daki ilgili daireye yapılır. 

GEÇlCl MADDE 7. — 2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan bor 
tuzları sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yı
ğınları, cüruf stoklan ve paşalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü haklan 
için belirtilen 18 aylık pasa değerlendirme süresi 1986 Aralık ayı sonu olarak de
ğiştirilmiş ve haklan ihya edilmiştir. Adı geçen malzemelerin nakliyeleri, ödene
cek Devlet hakkı ile madencilik fon katkısı ve yapılacak beyanlar bu Kanun hü
kümlerine tabidir. 

Yürürlük 

MADDE 53. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 54. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/6/1985 

• 

Serbest Bölgeler Kanunu 

Kanun No. 3218 Kabul Tarihi > 6.6.1985 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artır

mak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiya
cını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkânlarından 
daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının ta
yini, yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve 
tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar. 

Yetki 
MADDE 2. — Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Serbest bölgelerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı ger

çek veya tüzelkişilerce kurulmasına, işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir. 
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Tanımlar 
M A D D E 3. — B u K a n u n uygulamasında; 
a) İşletici: Serbest bölgeyi işleten k a m u k u r u m ve kuruluşunu, yer l i ve 

yabancı gerçek veya tüzelkişileri, 
b) Kullanıcı: Faal iyet ruhsatı a lan v e bölgede bel l i b i r işyeri bu lunan ger

çek veya tüzelkişiyi, 

c) Döviz: Türkiye Cumhuriyet Me rke z Bankası tarafından konvert ib l sa
yılan para la r veya ödemeyi sağlayan her nev i hesap ve belgeleri, 

İfade eder. 

Faal iyet konuları 
M A D D E 4. — Serbest bölgelerde, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon K u 

ru lunca uygun görülecek her türlü smai, ticarî ve hizmetle i l g i l i faal iyetler yapıla
bi l i r . 

Fiyat, ka l i te ve standart lar la i lg i l i o larak kamu k u r u m ve kuruluşlarına ka
nunlar la ve diğer mevzuat la ver i len yetki ler serbest bölgelerde uygulanmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Serbest Bölgenin Düzenlenmesi 

Bölgenin düzenlenme esasları 
M A D D E 5. — Serbest bölge i l an edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak araz i ve 

tesisler Kamulaştırma K a n u n u hükümlerine göre sağlanabilir. 
Y e r l i veya yabancı gerçek veya tüzelkişiler Devlet P lan lama Teşkilatı Müs

teşarlığından ruhsat a lmak kaydıyla serbest bölgede faaliyette bulunabi l i r . 
Serbest bölgede araz in in kullanımı, yapı ve tesislerin projelendiri lmesi, ku 

rulması ve kullanılmasıyla i l g i l i diğer bütün iz inler ve. ruhsat lar bölge müdürlü
ğünce ve r i l i r ve denetlenir. 

Serbest bölgelerin asayiş hizmetler i polis tarafından yerme get ir i l i r . 

Muaf i ye t ve teşvikler 
M A D D E 6. — Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır. 
B u bölgelerde vergi, resim, harç gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair 

mevzuat hükümleri uygulanmaz. 
İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakan la r K u r u l u n c a 

belirlenecek teşviklerden yararlandırılabilir. 
Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzelkişilerin serbest bölgedeki 

faal iyetleri dolayısıyla elde ett ikler i kazanç ve irat lar, Türkiye'nin diğer yerlerine 
getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevs ik i halinde de. gel ir ve k u r u m l a r vergi
ler inden muaftır. 

Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 
M A D D E 7. — Serbest bölgelerin kurulması, bakım ve onarımı, geliştirilmesi, 

i l g i l i araştırma, eğitim ve sosyal tesislerin yapılması, kullanıcıların ve Türkiye'den. 
m a l alımlarının teşviki maksadıyla Türkiye Cumhur iye t Merkez Bankası nezdinde 
«Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

F o n u n kaynakları; 
a) Faal iyet ruhsatı ve i z in belgesi karşılığı ödenecek ücretler, 
b) Bölgeye get ir i len malların CİF, çıkarılan malların F O B değerleri üzerin

den peşin o lmak üzere, binde 5 oranında ödenecek ücretler, 
c) Serbest bölgeyi işleten gerçek v eya tüzelkişilerle yapılacak sözleşmelerde 

yer alacak.ödemeler. 
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d) Diğer gelirlerdir. 
Serbest bölgelere Türkiye'den getirilen mallar ile yatırım ve tesis safhasında 

kullanılan mallar, bakım ve onarım maksadıyla bölgelere getirilen araç, gereç ve 
ekipmanlar, bu maddenin (b) bendi hükmü uyarınca bir ücrete tabi tutulmaz. 

Fona tahsilat ile fondan yapılacak harcamalara ait usul ve esaslar yönetme
likte belirlenir. Bu fon Başbakanlık tarafından yönetilir. 

Fonun denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mal ve Hizmetler 

Bölgedeki mallar 
MADDE 8. — Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak 

ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest böl
geler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. 

Bedeli 500 ABD dolarının altında olan Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı 
olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. 

Kambiyo ve hizmetler 
MADDE 9. — Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dö

vizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar 
verebilir. 

Serbest bölgede gemi ve Uman hizmetleri işletici tarafından yapılır veya kamu 
kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzelkişilere yaptırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kaldırılan ve Uygulanmayan Hükümler, 

Yönetmelik 
Çalışma ve sosyal güvenlik esasları 
MADDE 10. — Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı 

uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönetmelikte 
belirlenir. 

Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri 
uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 11. — 21 Aralık 1953 tarihli ve 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu yü

rürlükten kaldırılmıştır. 
Uygulanmayan hükümler 
MADDE 12. — Serbest bölgelerde 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci 

maddesinin 5, 22, 25, 32 ve 47 nci bentleri dışında kalan hükümleri; 5682 sayılı Pasa
port Kanunu; 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de Seyahat ve İkametleri Hakkında 
Kanun ile 2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve 
Hizmetler Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri; 6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu; 2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapıla
rında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun; 1050 sayılı Muhasebe! 
Umumiye Kanunu; 832 sayılı Sayıştay Kanunu; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hü
kümleri ite diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. 

Uygulama yönetmeliği 
MADDE 13. — Bu Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan konularla, 

serbest bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, yetki ve 
sorumlulukları, bu işleticilere ve kullanıcılara verilecek faaliyet ruhsatları ve ip
tali, bunların sınai ve ticari sicillerinin tutulması, fona yapacakları ödemeler, ser
best bölge ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esaslar, bölgelere giriş için verilecek 
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İzin belgesi ile görev kartları, ikamet izni ve çalışma esasları ve serbest bölgelerin 
İşletilmesine dair diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren on 
yıl süreyle 5.5.1983 gün ve 2822 sayılı Kanunun grev ve lokavt ile arabuluculuk hü
kümleri uygulanmaz. 

Ancak bu süre içinde toplu iş sözleşmesi üzerinde çıkacak menfaat uyuşmaz
lıkları Yüksek Hâkem Kurulunca karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun, bir serbest bölge için, o serbest bölgenin 
faaliyete geçmesinden itibaren uygulanır. Faaliyete geçiş tarihi ise, o serbest bölge 
alanını çevreleyen çit, kule -ve kapı inşaatlarının tamamlanması ve bölge müdür
lüğü, polis ve gümrük birimlerinin göreve başlaması suretiyle bölgenin resmen açı
lış tarihidir. 

Yürürlük 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
14/6/1985 

8/6/1959 Gün ve 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Kanun No. 3219 Kabul Tarihi : 6/6/1985 

MADDE 1. — 8/6/1959 gün ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ile (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, maddeye (k) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklen 
mistir. 

b) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mal
lardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras 
hisselerinin 5 000 000 lirası (Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras his
sesinin 10 000 000 lirası)-, 

d) İvazsız surette vaki intikallerin 50 000 lirası; 
e) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan alelumum piyango ve ku 

ralarda kazanılan ikramiyelerin 50000 lirası; 
Bakanlar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin herbirini 

ayrı ayrı veya birlikte on katına kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadlerden 
aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

MADDE 2. — 8/6/1959 gün ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenlerden 
3 üncü maddede yazılı şahıslar ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde 
ikramiye kazananlar dışında kalanlar iktisap ettikleri mallan, Spor Toto Teşki
latı ise ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri bir beyanname ile 
bildirmek mecburiyetindedirler. 

MADDE 3 — 8/6/1959 gün ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 3 üncü bent eklenmiştir. 

3. Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde, futbol müsabakalarının 
yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar. 
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MADDE 4. — 8/6/1959 gün ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde kazanan bilet sahiplerine 
ödenen ikramiyelerde nispet yüzde 20 olarak uygulanır. 

MADDE 5. — 8/6/1959 gün ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Tahakkukundan itibaren (5 ) yılda ve her yıl Mayıs 
ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (Spor Toto Teşkilatınca futbol 
müsabakalarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesi
len vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir. 

Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/6/1885 

• 

11/2/1959 Tarih ve 7201 Sayılı Tebligat Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine 

Dair Kanun 

Kanun No. 3220 Kabul Tarihi : 6/6/1985 

MADDE l . .— 7201 sayılı Tebligat Kanununun l inci maddesi başlığı ile bir
likte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tebligatın yapılması 
Madde 1. — Kazaî merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy 

hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, bu 
Kanun hükümleri dairesinde Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur va
sıtasıyla yapılır. 

MADDE 2. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 2 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umu
lan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler 
arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, ken
di memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır. 

MADDE 3. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Posta Telgraf ve Telefon İşletmesinin bu Kanuna göre yapa
cağı işlerden dolayı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tes
pit ve tayin edilir. 

MADDE 4. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan me
mur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince yaptırı
lacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek zaruri masrafların miktarı kendi
sine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her mali yılba
şında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için 
ayrı ayrı tespit olunur. 
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MADDE 5. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun ı ı inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vekil vasıtasıyla-takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok 
ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekilo 
yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine 
ilişkin, hükümleri saklıdır. 

MADDE 6. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı şahıslar, kendisine, 
tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet 
ve beyanda bulunanın hüviyeti tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan ta
rafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler 
tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvak
katen başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanım imzadan imtina ederse, 
tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabul
den çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır. Bu maddeye göre yapı
lacak tebligatlarda tebliğ tarihi, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde 
yazılı kişilere verildiği veya ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir. 

MADDE 7. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 21. — Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler 
mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz 
veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin 
muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memuruna 
imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi 
gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama 
halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en 
yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarname 
nin kapıya yapıştınldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 

MADDE 8. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde 
tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçi
liğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir. 

MADDE 9. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Merci, icabına göre ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan ara
sındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı mem
leket gazeteleriyle de yaptırılabilir. 

MADDE 10. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ya
pılmış sayılır, İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet 
tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez. 

MADDE 11. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 33 üncü maddesi başlığı İle 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat 
Madde 33. — Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir. 
MADDE 12. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 
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D a h a önce tebligat yapılmamış olsa bile, tara f lar arasında yapılan, imzası 
resmi merc i ler önünde i k r a r olunmuş sözleşmelerde bel irt i len adresler i le k a m u 
k u r u m ve kuruluşları ve k a m u kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ticaret 
s ic i l ler ine ve esnaf ve sanatkârlar sici l lerine veri len en son adreslerdeki değişiklik
ler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

M A D D E 13. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şe
ki lde değiştirilmiştir. 

Madde 40. — Tebl igata ait karar lar , muayyen celse beklenmeden ver i l i r . 
M A D D E 14. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 41 inc i maddesi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 

Madde 41. — Adlî, i dar i ve askeri kaza merc i ler i ile diğer adalet daireleri 
resen veya talep hal inde işin mahiyetine göre, dairelerinde çalışan memur lar vası
tasıyla tebligat yapılmasına ka ra r verebilirler. 

M A D D E 15. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 49 uncu maddesinin ik inc i fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tapuda adresi bu lunmayan veya mevcut adresine tebligat yapılamayan ve 
tebliğ memuru tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen hak sahibine bu K a 
n u n hükümlerine göre i l an suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca tapu idaresi tarafın
dan ilanın b i r nüshası gayr imenkulun bulunduğu köy veya mahalle muhtarına 
orada mutad olan şekilde i lan edilmek üzere tevdi edi l ir . B u suretle yapılan so
nuncu i lan tar ihinden it ibaren onbeş günün hitamında hak sahibine tebligat ya
pılmış sayılır. 

M A D D E 16. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 53 üncü maddesinin b i r inc i 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

B u K a n u n mucibince tebligat yapılması gereken hallerde b i r k imse kendi
sine veya başkasına ait i s im veya adresi yanlış o larak b i l d i r i r ise fa i l hakkında 
otuzbin l i radan yüzbin l i raya kadar ağır pa ra cezasına hükmolunur. 

M A D D E 17. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 54 üncü maddesi başlığı ile 
b i r l ik te aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tebliğ evrakının muhatabına veri lmemesi ve tebligatı kabulden kaçınma 
Madde 54 — Muha tap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ 

evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikler i ve bundan gecikme veya 
zarar vukua geldiği takdirde onbeşbin l i radan e l l ib in l i r aya kadar ağır para ceza
sıyla cezalandırılırlar. 

Kendisine yapılması gereken tebligatı a lmayan muhatap ile muhatap adına 
tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında d a yukarıda 
bel ir t i len cezalar uygulanır. 

M A D D E 18. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 55 inci maddesinin b i r inc i fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen ha l l e rde : 
a) Muhatap kendis i hakkında tebliğ memuruna ya lan beyanda bulunursa 

o tuzb in l i radan yüzbin l i r aya kadar, 
b) Muhatap namına tebligat yapılabilecek b i r kimse, bu Kanunun tatbiki 

dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında ya l an beyanda bu lunursa onbeş
b in l i radan e l l ib in l i r a ya kadar, 

c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkis i bulun
madığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulu
narak tebliğ evrakını a lan kimse otuzbin l i radan yüzbin l i r aya kadar. 
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Ağır para cezası ile cezalandırılır. 
MADDE 19. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 56 nci maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
Madde 56. — Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarname

nin talikine karşı koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden ko
paran, imha eden veya okunmaz hale getirenler hakkında bir aydan üç aya kadar 
hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 20. — 7201 sayılı Tebligat Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat 
EK MADDE — Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşın

mazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler 
ile İlgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye 
yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. 
Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği 

adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye 
ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği apartman giri
şinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şe
kilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. 

MADDE 21. — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 42 ve 46 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Ortak taşınmazda oturmayan bağımsız bölüm sahiple
rinin, ek maddenin birinci fıkrası gereğince, Türkiye'deki adreslerini bildirmele
rine dair mükellefiyetlerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
üç ay içinde yerine getirmeleri zorunludur. 

MADDE 22. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/6/1985 

Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun 

Kanun No. 3221 Kabul Tarihi : 6/6/1985 

BİRİNCİ KISIM 
Kuruluş ve Görev 

Kuruluş 
MADDE l . — Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini 

sağlamak üzere, Ankara'da Adalet Bakanlığına bağlı Hâkim ve Savcı Adayları 
Eğitim Merkezi kurulmuştur. 

Görev 
MADDE 2. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezinin görevleri şunlar

dır : 
a) Adli ve idari yargıda hâkim ve savcı adaylarını, mesleğin gerektirdiği 

onur, tarafsızlık ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetiştirmek, hâkimlik ve 
savcılığa hazırlamak, 

b) Yükseköğrenimde edinilen bilgilerin uygulamaya yansıtılmasını, yargı 
ile ilgili görevlerin yerine getirilmesinde adayların mesleki öğretim ve eğitimle
rinin •yapılmasını sağlamak, 
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c) Adaylara, hukuk uygulamasının genel ve temel kavramlarım vermek, 
adalet hizmetleri ve yargı ile ilgili metinleri yazma usul ve kurallarını öğretmek 

d) Konferanslar, seminerler ve benzerlerini düzenlemek, 
e) Adayların yetiştirilmeleri için verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

İKİNCİ KISIM 
Eğitim Merkezinin Teşkilatı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Merkezi Başkanlığı 

Eğitim Merkezi Başkanlğı 
MADDE 3. — l . Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı bir 

Başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir bürodan oluşur. 
2. Başkanın görevleri şunlardır: 
a) Eğitim merkezini temsil etmek, 
b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu ko

nuda uygun göreceği tedbirleri almak, 
c) Eğitim kurulunda ve öğretim kadrosunda çeşitli sebeplerle boşalma ve

ya görevlilerin mazereti hallerinde, boş kadrolar dolduruluncaya kadar ve maze
retlerin devamı süresince, Eğitim Merkezi öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uy
gun yerlerde geçici olarak çalıştırmak, 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
3. Başkan yardımcısı, Başkanın verdiği görevleri yapar ve Başkanın yoklu

ğunda ona vekillik eder. 
4. Büronun teşekkülü ve görevleri yönetmelikte gösterilir. 

Eğitim Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcısının atanması 
MADDE 4. — Eğitim Merkezi Başkanı, birinci sınıfa ayrılmış adlî ve idari 

yangı hâkim ve savcıları arasından; Başkan Yardımcısı, en az ikinci dereceye yük
selmiş olmak şartıyla adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından, muvafak at
ları alınmak suretiyle Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. 

Süresini dolduranlar, yeniden atanabilirler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri 

Eğitim Kurulu 
MADDE 5. — 1. Eğitim Kurulu, Adalet Bakanının başkanlığında aşağıdaki 

üyelerden oluşur. 
a) Adalet Bakanlığı müsteşarı, 
b) Yargıtayın, kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye, 
c) Danıştayın, kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara'daki üniversitelerin hukuk alanıyla 

ilgili öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye, 
e) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ile Eğitim Dairesi Başkanı, 
f) Eğitim Merkezi Başkanı. 
2. Seçimle gelen üyelerin görev süresi beş yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar 

seçilebilir. 
3. Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi. Eğitim Merkezi Başkanlığınca yerine 

getirilir. 
Eğitim Kurulu her ay en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hal

lerde Kurulu toplantıya çağırabilir. 
Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakan

lığı Müsteşarı Başkanlık eder. 
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Eğitim K u r u l u n u n görevleri, toplantı, çalışma esas ve usu l l e r i i l e diğer husus
l a r yönetmelikte gösterilir. 

Öğretim görevlileri 
M A D D E 6. — 1. Eğitim Merkez inde görevlendirilecek öğretim görevlileri; 

Ada le t Bakanının talebi üzerine, yetk i l i k u r u l ve organlarınca ek görevle görevlen
d i r i lme le r i uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyesi, üniversite öğre
t i m üyeleri, meslekte f i i len on yılını tamamlamış; avukat, adl i ve i da r i yargı hak im 
ve savcısı ile diğer uzmanlardan oluşur. 

2. Eğitim görevlileri, b u K a n u n i le i l g i l i yönetmeliklerde belirlenen, hak im 
ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitimlerine dair görevleri yer ine getirirler. 

3. B u görevlerin yerine getir i lmesinde uyulacak esas ve usul le r yönetmelikle 
bel ir lenir . 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 
Eğitim Merkez ine K a b u l ve Meslek Öncesi Eğitim 

Eğitim Merkez ine k a b u l 
M A D D E 7. — Hâkimler ve Savcılar K a n u n u hükümlerine göre ad l i ve idar i 

yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlar, Eğitim Merkez ine kabu l edil irler. 
Aday lar , Eğitim Merkez inde yatılı o larak kalabi l i r ler . 
Eğitim süresi ve dönemleri 
M A D D E 8. — Meslek öncesi eğitim süresi i k i yıldır. B u süre üç dönemi kap

sar. 
1. Hazırlık eğitimi dönemi-, 3 ay sürelidir. B u dönemde, aday lara hukuk uy

gulamasının genel ve temel kavramları ver i l i r . Adalet h izmet ler i ve yargı i le i l g i l i 
met in ler i yazma usul ve kuralları öğretilir. Be l l i konularda konferanslar düzenle
n i r . Adayların, meslek ahlakı açısından yetiştirilmeleri sağlanır ve uygulamada gö
rülen problemler anlatılır. 

2. Staj dönemi onsekiz ay sürelidir. 
a) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına; bu dönemin b i r yılı adliye mahkeme

lerinde, üç ayı Cumhuriyet savcılıklarında, üç ayı diğer adalet dairelerinde; 
b) i da r i yargı hâkim adaylarına bu dönemin b i r yılı Danıştayda, altı ayı böl

ge idare, idare ve vergi mahkemelerinde; tamamlatılır. 
A d l i yargı hâkim ve savcı adaylarından stajlarını A n k a r a ' d a yapanlar mah

kemedeki stajlarının son üç ayını Yargı tayda yaparlar. 
3. Son eğitim dönemi, üç ay sürelidir. Bu dönemde aday lara toplu olarak, i l k 

i k i dönemde kazandıkları b i l g i l e r in tartışma ve uygulaması yaptırılır; k a m u hukuku, 
özel hukuk ve idare h u k u k u alanlarından seçilecek problemler çözdürülür ve karar
l a r yazdırılır. 

Hazırlık eğitimi ve son eğitim, eğitim merkezinde yapılır. 
4. Stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekli i le bu maddenin uygulanma

sına dâir diğer hususlar Yargıtay ve Danıştayın da görüşleri alınmak suretiyle çı
karılacak yönetmelikte gösterilir. 

Yıllık i z in ve eğitimden sayılacak günler 
M A D D E 9. — Eğitimde b i r yılını tamamlamış o lan aday la ra y i r m i gün yıllık 

i z i n ver i l i r . 
i k i yıllık eğitim süresinde y i rmi günlük yıllık i z i n ile her yıl için onbeş güne 

kadar hastalık sebebiyle i z i n l i geçirilen süreler eğitimden sayılır. 
Eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerl ik h izmet in i yapmak üzere ayrı

lanlar , geri ka lan sürelerini terhis ler in i tak ip eden b i r ay içinde başvurmak kaydıyla 
tamamlar lar . 
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Eğitimden sayılmayan surelerin ne suretle tamamlatılacağına dair hususlar 
yönetmelikte gösterilir. 

Eğitim sonu sınavı 
MADDE 10. — Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğre

tilen konularla ilgili olarak, yazılı sınava alınırlar. 
Yazık sınava dair hususlar yönetmelikte düzenlenir. 

Sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ve atanmaları 
MADDE 11. — Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe 

kabulleri ile atanmaları, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atamalar 
MADDE 12. — Eğitim Merkezinde, Başkan ve Başkan Yardımcısı dışındaki 

personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı Kanun hükümlerine gö
re atanır. 

Yatılı tesisler 
MADDE 13. — Adayların kalmalarını sağlamak için Adalet Bakanlığınca 

Ankara'da yatılı tesisler kurulur. Adaylara ayrıca yemek çıkarılır. 
Eğitim Merkezinin yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları ile giderleri Adalet 

Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Mecburi hizmet 
MADDE 14. — Adaylar, Eğitim Merkezinde geçirdikleri sürelere göre mec

buri hizmetle yükümlüdürler. Bu hususta Devlet Memurları Kanunu hükümleri uy
gulanır. 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 15. — Adaylık ve staj dönemi konularında bu Kanunda hüküm bulun

mayan hallerde, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun gereği ihtiyaç duyulan yatılı tesisler, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç iki yıl içinde yapım veya satın 
alma yoluyla sağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce staja baş
lamış olan adaylar hakkında, bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Eğitim Merkezinin kadro ihtiyacı, Bakanlığn kadrola-
rından Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf, unvan ve derece değiştirilmek suretiyle kar-
şdanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler. Adalet Bakan
lığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde hazırlanarak yü
rürlüğe konur. 

Yürürlük 
MADDE 16. — Bu Kanun, yayımı tarihini takibeden malî yılbaşında yürür

lüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/6/1985 
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İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 3182 Sayılı 
Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü Maddeleri ile Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 500 uncu Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Kanun No. 3222 Kabul Tarihi : 6.6.1985 

MADDE 1. — İcra ve İflas Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Sorumluluk 
Madde 5. — İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat 

davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde ku
suru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde 
bakılır. 

MADDE 2. — İcra ve İflas Kanununun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Zimmet 
Madde 6. — İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muha

faza altına alman paraların, ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, 
zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda bir 
hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devle-
tin asıl sorumlulara rücu hakkı saklıdır. 

MADDE 3. — İcra ve İflas Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

Gözetim ve denetim 
Madde 13. — İcra ve iflas daireleri tetkik mercii hakiminin daimî gözetimi ve 

denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası 
ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa de
netlerler. 

İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hal
lerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — İcra ve İflas Kanununun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 59. — Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep et
tiği muamelenin masrafım ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci 
maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masraf mı da avans olarak pe
şinen öder. 

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir. 
MADDE 5. — İcra ve İflas Kanununun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
Takibe itiraz edildiği, borçlunun yatırdığı veya 59 uncu maddeye göre ala

caklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile 
alacaklıya tebliğe gönderilir. 

MADDE 6. — İcra ve İflas Kanununun 68 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde 
ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olmamak üzere taz
minata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı 
genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar 
tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için,. daha önce hükmedilmiş olan 
tazminat kalkar. 
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MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununun 68 a. maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin 
reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde onbeşten aşağı olma-
mak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya 
istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan 
tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf 
için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar. 

MADDE 8. — İcra ve İflas Kanununun 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 75. — itirazının iptaline veya kat'i veya muvakkat surette kaldırılma
sına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde 
yukarıdaki maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur. 

İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahında verilmiş ise bu müddet, ka
rarın tefhiminden başlar. 

MADDE 9. — İcra ve İflas Kanununun 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa-
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geç
mekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine 
kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları ha
linde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 

MADDE 10. — İcra ve İflas Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu 
yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe olunan 
icra dairesinin tabi bulunduğu tetkik merciince çözümlenir. 

MADDE 11. — İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir. 

Adalet Bakanlığı mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde 
depo ve garaj açabilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belir
lenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. 

İcra dairesi, depo ve garajlarda saklanıpta, hukuken artık depo ve garajda 
muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği münasip süre içinde geri almasını 
ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra memuru tetkik 
merciinin kararı ile menkul satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. 
Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar icra dai
resinde muhafaza olunur. Bu hükümden ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tara
fından basit yargılama usulüne göre çözümlenir. 

MADDE 12. — İcra ve İflas Kanununun 108 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Muvakkaten veya ihtiyaten haczedilen mallar ancak 113 üncü maddenin 
son fıkrasında yazık hallerde satılabilir. 

MADDE 13. — İcra ve İflas Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artır
ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteye
nin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka 
paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır. 

MADDE 14. — İcra ve İflas Kanununun 119 uncu maddesinin 5 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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5. Mahcuz malın tahmin edilen değeri yüzbin lirayı geçmezse. 
MADDE 15. — İcra ve İflas Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Şayet yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda 
en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacak-
ların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşer. 

MADDE 16. — İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 133. — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırıla-
rak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mah-
sup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim
senin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin ilk fıkrasına uygun bulunması ve bu 
kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği 
bedelle gayrimenkul kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa 
ona İhale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa gayrimen
kul icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilme
yip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, 
teklifin, 129 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümlere uyması şartıyla gayri-
menkul ençok artırana ihale olunur. 

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece 
tahsil olunur. 

MADDE 17. — İcra ve İflas Kanununun 135 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı 
resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal 
edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye 
emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp gayrimenkul 
alıcıya teslim olunur. 

MADDE 18. — İcra ve İflas Kanununun 150 b. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 150 b. — Rehin, kiraya verilmiş bir gayrimenkul ise icra memuru, 
alacaklının talebi üzerine takibin kesinleşmesini beklemeden kiracıları da takipten 
haberdar eder ve işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini emreder. Kiracı ih
tara rağmen kira paralarını icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 nci madde 
hükmü kıyasen uygulanır. 

MADDE 19. — İcra ve İflas Kanununun 162 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 162. — Borçlunun ve ailesinin idareleri için iflas memurunun bırak
tığı mallar müstesna olmak üzere borçlu, defteri yapılmış olan mallan aynen veya 
İstenildiği zamanki kıymetiyle vermeye mecburdur. 

MADDE 20. — İcra ve İflas Kanununun 166 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Daire, karan kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, güm
rük ve posta idarelerine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına ve borsalara 
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ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, yurt düzeyinde trajı en yük
sek beş gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yer
deki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Trajı en yüksek gazetenin 
yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapıl
maz. 

MADDE 21. — İcra ve İflas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrası
nın 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya ala
cağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün 
içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir 
karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı. 

MADDE 22. — İcra ve İflas Kanununun 178 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

iflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkeme
den iflasını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim 
ve adreslerini gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. İflas tale
bi, 166 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulle ilan edilir. 

MADDE 23. — icra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkra
sının birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci Sıra 
A) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için hizmetçi ücretleri; 
B) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için yazıhanenin memur, katip ve 

müstahdemleri ile müessesede daimi çalışan memur ve müstahdemlerin ücretleri; 
C) İflasın açılmasından evvelki bir yıl için gündelik veya parça üzerine 

çalışan fabrika işçileri ile sair işçilerin kanun ve sözleşmelerden doğan ücret ve 
para ile ölçülebilen hak ve menfaatleri; 

D) Cenaze masrafları; 
E) İlama müstenid ve paylaştırmaya kadar işleyecek karı, koca ve çocuk 

nafakaları; 
F) İşçi ihbar ve kıdem tazminatları. 
MADDE 24. — icra ve iflas Kanununun 219 uncu maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tasfiye adi şekilde yapılacaksa iflas dairesi keyfiyeti 166 ncı maddenin 2 nci 

fıkrasındaki usulle, ilan eder. Bu maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi 
esas alınır. 

MADDE 25. — icra ve iflas Kanununun 221 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 221. — ilk alacaklılar toplantısında iflas memuru veya yardımcıların
dan biri başkanlık eder. Memur, alacaklı oldukları tercihan ellerinde noter veya 
ipotek senedi gibi resmi senetle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya mü
messilleriyle birlikte bir büro teşkil eder. 

Kendileri veya mümessilleri bulunan alacaklılar, malum alacaklar tutarının 
en az dörtte birini temsil etmesi halinde toplantı nisabı hâsıl olur. Toplantıda bulu
nanlar beş kişiden az ise bunların, alacak tutarının yarışma sahip olması şarttır. 

Kararlar, alacak tutarı ekseriyeti ile alınır. 
Reylerin muteber olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı büro halleder. Büronun 

İşlemlerine karşı ilgililer toplantı tarihinden itibaren yedi gün içinde tetkik mercii
ne şikâyette bulunabilirler. Şikâyet sebebinin yerinde görülmesi ancak karar ekse
riyetinin bozulması halinde nazara alınır. Aksi takdirde şikâyet red olunur. 

MADDE 26. — icra ve iflas Kanununun 223 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Madde 223. — İflas idaresi üç kişiden oluşur. Toplanan alacaklıların yapacağı 
seçimde, bu sayının iki katı, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişi aday 
gösterilir. Bu adaylardan dört adedi alacak tutarına göre ekseriyeti teşkil edenler-
ce. iki adedi ise alacaklılar sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil edenlerce seçilir ve 
icra tetkik merciine bildirilir. İcra tetkik mercii, iflas idaresini teşkil edecek üç ki
şiden ikisini alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise ala
caklı ekseriyetinin gösterdiği iki aday arasından seçer. 

Tasfiye, iflas dairesince, yukarıdaki fıkraya göre teşkil edilen iflas idaresine 
havale olunur. 

İflas idaresi kararlarını çoğunlukla alır. İflas masasına alacaklı olarak müra
caat eden alacaklılar, tebligatı kabule elverişli adres göstermek ve Adalet Bakan
lığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek 
suretiyle iflas idaresince alınacak kararların kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu 
muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflas idare memurunun kararlarına kar
şı kanun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

İflas idaresine, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki yılda bir yenilenen üc
ret tarifesine göre ücret ödenir. 

İflas idaresi iflas dairesinin murakabesi altındadır. Bu halde iflas dairesi 
aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

1. Alacaklılar toplantısının kararlarına, alacaklıların menfaatine uygun gör
mediği bütün tedbirlere ve idarece kabul edilen alacaklar ile istihkak iddialarının 
kabulüne dair olan kararlardan kanuna ve hadiseye uygun görmediklerine yedi 
gün içinde tetkik merciine müracaatla itiraz etmek, 

2. İflası idare edenlerin ücretleriyle masrafları da dahil olmak üzere hesap 
pusulalarını merciin tasdikine arz etmek. 

MADDE 27. — İcra ve iflas Kanununun 226 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

idare, ikiyüzbin liraya kadar olan alacaklardan doğrudan doğruya, daha zi
yade alacaklardan alacaklılar toplanmasının vereceği yetkiyle sulh olabilir ve tah
kim yapabilir. 

MADDE 28. — İcra ve İflas Kanununun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 227. — 8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve 9, 11, 16 ve 359 uncu 
maddelerin icra dairelerine ait hükümleri iflas idaresi hakkında da uygulanır. 

İcra tetkik mercii, iflas idaresi üzerinde gözetim yetkisine sahip olup gerek
tiğinde iflas idaresini teşkil edenlerin görevine son verebilir. Tetkik mercii, görevine 
son verilen veya istifa edenin yerine, önceki adaylar arasından 223 üncü maddedeki 
esaslar dairesinde yenisini seçer. 

iflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludur
lar. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır. 

İflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur 
sayılırlar. 

MADDE 29. — İcra ve İflas Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İflas idaresi sıra cetvelini iflas dairesine verir ve alacaklıları 166 nci maddenin 
2 nci fıkrasındaki usule göre ilan yoluyla haberdar eder. 

MADDE 30. — İcra ve İflas Kanununun 240 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 240. — Alacaklıların ekseriyeti ister yahut iflas idaresi lüzumuna ka
ni olursa yeniden alacaklılar toplanması için davet yapılabilir. Yeniden alacakblar 
toplantısının gündemindeki konular hakkında alacaklıların oyu, kendilerinin bili-
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nen adreslerine taahhütlü bir mektupla yazılacak davet üzerine ve imzası noterlikçe 
tasdikli cevap yazısı ile elde edilebilir. 

Nisap hakkında 221 inci madde hükümleri uygulanır. 
MADDE 31. — İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tetkik merciince mühlet yurt sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde 

ilan olunur ve icra dairesiyle tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret 
sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna 
da haber verilir. Borçlunun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, 
konkordato mehli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk Ticaret Kanununun 879 
uncu maddesindeki şerhin hukukî neticesini meydana getirir. 

MADDE 32. — İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Fakat, borçlu, müh
letin ilanından itibaren, rehin ve ipotek tesis edemez, gayrimenkul satamaz, kefil 
olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi takdirde yapılan akitler hüküm
süzdür. Ancak konkordato tasdik kararı için gerekli harcı karşılamak üzere buna 
yeter miktardaki malları üzerinde komiserin nezareti altında tasarrufta bulunabilir." 

MADDE 33. — İcra ve İflas Kanununun 292 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Alacaklılar, komiser tarafından ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ala
caklarını bildirmeye yurt sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde yapılacak 
ilanla davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta 
ile gönderilir. İlanda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadık
ça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır. 

MADDE 34. — İcra ve İflas Kanununun 296 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda kararını verir. Karar 
vermek için tayin olunan celse, yurt sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde 
ilan edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için celsede bulunabilecekleri de ila
na yazılır. 

MADDE 35. — İcra ve İflas Kanununun 300 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Hüküm kesinleşince yurt sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde ilan 
edilir; icra dairesi ile tapu dairesine, mahallî ticaret odalarına sanayi odalarına ve 
borsalara ve borçlunun sıfatına göre evvelce ihbar edilmiş ise ticaret sicili memur
luğuna ve gemi sicil memurluğuna tebliğ olunur. 

MADDE 36. — İcra ve İflas Kanununun 302 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 302. — Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacak
ları itiraza uğramış olan alacaklılara, dava açmak için, konkordatonun tasdiki ka
rarının yüze karşı verilmesi halinde tefhim, aksi takdirde tebliğ tarihinden itibaren 
başlamak üzere yedi günlük bir müddet tayin eder. Bu müddet içerisinde dava aç
mayanların hakları düşer. 

MADDE 37. — İcra ve İflas Kanununun 309 uncu maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine bildirilir. 
MADDE 38. — İcra ve İflas Kanununun 311 inçj maddesinin ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bir numaralı bentte yazık malların kıymetine göre Türk Ceza Kanununun 

522 nci maddesi tatbik olunur. 
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MADDE 39. — îcra ve İflas Kanununun 337 nci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine 
gelmeyen veya yazılı beyanda bulunmayan borçlular, alacaklının şikâyeti üzerine, 
tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla mahkûm 
edilir. Borçlunun haczi kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi lazım gel
diği ispat olunursa borçluya ceza verilmez. 

MADDE 40. — icra ve îflas Kanununun 338 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 338. — Bu Kanuna göre istenen beyanı hakikate aykırı surette yapan 
kimse, alacaklının şikayeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan bir seneye 
kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgarî ücretin üstünde bir geçim sür
dürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasın
dan en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, asgarî ücretin üstünde 
kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit ede
ceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz 
vesikasındaki borcun ödenmesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. 
Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu bir aydan bir seneye kadar hafif hapis 
cezasıyla cezalandırılır. Hafif hapis cezasının tatbikine başlandıktan sonra borçlu 
o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye 
edilir. 

Borçlu ödemelerini tekrar keserse, geri kalan cezası infaz olunur, ancak, 
bakiye borcun tamamını ödediği taktirde cezadan kurtulur. 

Borçlunun nafaka borçluları dahil üçüncü şahıstan yardım görmesi, asgari 
ücretin üstünde eline geçen para ve menfaatlerin icra tetkik mercii kararı ile belir
lenecek kısmını, icra veznesine yatırmak mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. 

İkinci fıkradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz vesikası hamili alacaklı 
talep etmiş ise, bunlar talep tarihi sırasıyla öncelik hakkını haizdir. 

MADDE 41. — İcra ve iflas Kanununun 340 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 340. — 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra 
dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal 
eden borçlu, alacaklının şikayeti üzerine tetkik mercii tarafından bir aydan üç aya 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 42. — İcra ve İflas Kanununun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilamın icrası sırasında çocuğu gizle
yen veya ilamın icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek işti
rak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tara
fından, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. 

MADDE 43. — İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 343. — Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması 
veya bir işin yapılmaması yahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hak
kındaki ilam hükümlerine makbul mazerete müstenit olmayarak muhalefet eden 
borçlular, hüküm lehine verilmiş olan kimsenin şikayeti üzerine, tetkik mercii ta
rafından bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 44. — icra ve İflas Kanununa 352 nci maddesinden sonra aşağıdaki 
352 a. maddesi eklenmiştir. 

Madde 352 a. — Bu Kanun uyarınca hükmolunan cezalar tecil edilemez, hür
riyeti bağlayıcı cezalar 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 üncü mad-
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desinde yazılı para cezasına ve tedbirlere çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza 
Kanununun 119 uncu maddesi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 45. — İcra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin birinci fıkra
sının o numaralı bendi ile bu fıkranın son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

9. Menkul ve gayrimenkul malların ihale kararlarının feshine veya fesih 
talebinin reddine; 

İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim 
veya tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar ki 1, 2, 3 
ve 5 inci bentlerde takip konusu alacağın; 4. 6, 7. 8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci bentlerde 
merci ara kararının taallûk ettiği malın veya hakkın değerinin ve 10 uncu bentte 
sırası itiraza uğrayan alacağın tutarının yüzbin lirayı geçmesi şarttır. 

MADDE 48. — İcra ve İflas Kanununun 365 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Yargıtay, birinci fıkra kapsamına girdiği halde reddine karar verilmemiş 
temyiz talebini, geri çevirmeyip doğrudan karara bağlar. 

MADDE 47. — a) icra ve iflas Kanununun 14 ve 109 uncu maddelerinin 
ikinci fıkraları, 

b) 25.4.1985 gün ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 94 üncü mad
deleri, 

c) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 üncü maddesi. 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE — icra ve iflas Kanununun bu Kanunla değiştirilen hüküm

leri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki olay ve işlemler hakkında da uygulanır. 
Şu kadar ki, bu Kanunun, icra ve İflas Kanununun; 
a) 59, 62, 162 ve 168 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 

yürürlüğünden sonra yapılacak takipler hakkında, 
b) 68 ve 68 a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlü

ğünden sonra yapılacak itirazlar hakkında, 
c) 78 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü. Kanunun yürürlüğünden 

sonra yapılacak taksit sözleşmeleri hakkında, 
d) 79 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden 

sonra yapılacak şikayetler hakkında, 
e) 116, 129 ve 133 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun 

yürürlüğünden sonra vuku bulacak satış talepleri üzerine yapılacak satışlar hak
kında, 

f) 135 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden 
sonra kesinleşen satışlar hakkında, 

g) 221 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden 
sonra yapılacak alacaklılar toplantısı hakkında, 

h) 223 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü. Kanunun yürürlüğünden 
sonra yapılacak iflas idare memuru seçimleri ile tahakkuk ettirilecek ücretler hak
kında, 

ı) 166, 219, 234, 240, 288, 292, 296 ve 300 üncü maddelerinde değişiklik yapan 
hükümleri. Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak ilanlar hakkında, 

j) 302 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden 
sonra verilecek kararlar hakkında, 

k) 337, 338, 340, 341 ve 343 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri 
ile bu Kanunla getirilen 352 a maddesi hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra işle
necek suçlar hakkında. 
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1) 383 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğünden 
sonra verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz talepleri hakkında. 

Uygulanır. 
MADDE 48. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. 
MADDE 49. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/6/1985 

•— « 
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı 
Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

K a n u n No. 3223 Kabul Tarihi : 7.6.1085 

MADDE 1. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
Madde 4. — A) Kooperatiflerde; 
Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel 

kurulca seçilecek dört üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül eder. 
B) Bölge Birliklerinde; 
Yönetim Kurulu, genel kurulca temsilciler arasından seçilecek altı üye ile 

Bölge Müdürü veya vekilinden teşekkül eder. 
C) Merkez Birliğinde; 
Yönetim Kurulu, genel kurul temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri altı 

üye ile, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ve T. C. Ziraat Bankasınca mensupları arasından görevlendirilecek birer temsilci 
ve genel müdür veya vekilinden teşekkül eder. 

3ölge Birliklerinde Bölge Müdürü, Merkez Birliğinde Genel Müdür veya bun
ların vekilleri Yönetim Kuruluna Başkanlık ederler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi 
aralarından, Kooperatiflerde bir, Bölge Birliklerinde iki, Merkez Birliğinde seçimle 
gelenlerden iki üyeyi Başkan Vekili seçerler. 

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilenlerin, kooperatiflerde okur yazar, Bölge 
Birlikleri ile Merkez Birliğinde en az ilkokul mezunu olmaları. Merkez Birliği Yö
netim Kuruluna atama yolu ile görevlendirilenlerin yüksek tahsilli ve konu ile ilgili 
görevlerde çalışmış bulunmaları şarttır. 

Merkez Birliği yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun 
miktarı Tarım Orman ve ,Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği yönetim kurulu üyeleri bu ku
ruluşları temsilen iştiraklerde görev alamazlar. 

Kooperatif, bölge birlikleri ile merkez birliği tarafından yapılacak seçimlerin 
esasları, temsilcilerin adedi, yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve bölge bir
likleri tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ve yönetim ku
rulu üyelerinin çeşitli ilçe, il ve bölgeleri temsil esasları ana sözleşmelerde tayin ve 
tespit edilir. 

Bölge ve Merkez birlikleri, genel kurullarında her temsilci yalnız bir oya 
sahiptir. 

MADDE 2. — 1581 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 
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Yönetim 
Madde 5. — Kooperatiflerde, bölge ve merkez birliklerinde işler, kanım, ana-

sözleşme ve diğer mevzuat ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Kooperatif 
üst kuruluşlarının talimatlarına genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun 
olarak müdürlük, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük tarafından yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının teklifi 
üzerine ortak kararname ile, Genel Müdür yardımcıları ile bölge müdürleri ise Ge
nel Müdürünün teklifi. Merkez Birliği yönetim kurulunun görüşüne istinaden Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanının onayı ile atanırlar. 

Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinde imzaya yetkili diğer per
sonel. Genel Müdürün teklifi ve Merkez Birliği Yönetim Kurulunun onayı ile tayin 
edilirler. 

Diğer personelin tayin ve nakli ise Genel Müdürlük tarafından yapıbr. 
Görevden alınmalarda, atamadaki usul ve esaslar uygulanır. 
Genel Müdür Yardımcılarının Yükseköğrenim yapmış, kamu kurum ve ku

ruluşlarında, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri teşkilatında veya benzer ku
ruluşlarda en az sekiz yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli iken, Genel Müdür ve yardımcısı ola
rak tayini yapılanların, bu görevde geçecek hizmetleri emeklilik müktesebinden sa
yılır. İlgili mevzuata göre T. C. Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve 
karşılıklar kendileriyle çalıştıkları kuruluş tarafından ödenir. 

Genel Müdür dışında, kooperatif bölge ve Merkez Birlikleri personelinin ta
yin, nakil ve görevden çıkarılması gibi esaslar, merkez birliği yönetim kurulunca 
kabul edillip Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tasdikine sunulacak bir yö
netmelikle belirlenir. 

Genel Müdürün özlük haklan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca ka
rarlaştırılır. 

MADDE 3. — 1581 sayılı Kanunun 5.5.1981 tarihli ve 2460 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ile personelin görevlerine son verilmesi 
Madde 6. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yaptırılacak 

soruşturma sonucuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu 
oldukları anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden alınmaları uygun görülen koopera
tif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile per
sonelinin görevlerine son verilir. 

Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından seçilen kooperatif, bölge birlik
leri yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için bir üst kuruluş, merkez birliği yöne
tim kurulu üyeleri ve Denetçiler için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tara
fından yerine getirilir. Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği personelinin 
görevden alınmalarında atanmalarındaki usul ve esaslara uyulur. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi 
ve denetçisi olarak atanan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T. C. Ziraat Bankasının yönetim kurulunda ve denet
çi olarak görev yapan temsilcilerinin görevlerine de Tanm Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının birinci fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece 
son verilir. 

Merkez Birliğinin yaptıracağı soruşturma .sonucuna göre, görevleri ile İlgili 
olarak suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve görevlerine son verilmesi 
uygun görülen; 

a) Kooperatif ve bölge birliklerinin seçimle iş basma gelen yönetim kurulu 
üyeleri, denetçiler ile bölge müdürü dışındaki imzaya yetkili personelin görevleri-
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ne merkez birliği yönetim kurulunca, diğer personelin görevlerine merkez birliği 
genel müdürlüğünce, bölge müdürlerinin görevlerine atanmalarındaki usul ve esas
lara göre, 

b) Merkez birliği genel müdür yardımcıları dışındaki imzaya yetkili perso
nelin görevlerine merkez birliği yönetim kurulunca, genel müdür yardımcılarının 
görevlerine atanmalarındaki usul ve esaslara göre, diğer personelin görevlerine 
merkez birliği genel müdürlüğünce, 

Son verilir. 
Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği personelinin îş Kanunu ile Borç

lar Kanununa göre görevlerine son verilmesi halleri saklıdır. 
Seçimle iş basma gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi 

bir sebeple yönetim kurulu üyelikleri ve denetçilikleri sona erenlerin yerlerine, ye
nileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
b) Bölge birlikleri için merkez birliği, 
cl Merkez birliği için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
Tarafından yedekleri getirilir. Yedeklerle doldurulmayanların yerlerine yeni

ler seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere (a, b, c) bentlerinde yazılı 
kuruluşlarca geçici yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler atanır. 

Bu suretle geçici olarak merkez birliği yönetim kurulu üyelikleri ile denetçi
liğine atanacaklarda, kooperatife ortak olmak şartı aranmaz. 

MADDE 4. — 1581 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

örnek anasözleşmelerin hazırlanması 
Madde 7. — Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği örnek anasözleş

meleri, ilgili kuruluşların da görüşü alınarak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanır. Bakanlar Kurulunca kabul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 
MADDE 5. — 1581 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Talimatlara uyma mecburiyeti 
Madde 10. — Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği bağlı bulun

duktan üst kuruluşların vereceği talimatlara uygun hareket etmeye mecburdur, ak
sine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleşmelerde 
belli edilir. 

MADDE 6. — 1581 sayılı Kanuna aşağıdaki iki ek ve üç geçici madde eklen
miştir. 

Denetçiler 
EK MADDE 1. — A) Kooperatiflerde, 
Genel Kurulca, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından iki de

netçi seçilir. 
B) Bölge Birliklerinde-, 
Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışarıdan iki denetçi seçilir. 
C) Merkez Birliğinde; 
Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışarıdan iki denetçi seçilir. 
Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile T. C. Ziraat Bankasını temsi-

len, mensupları arasından birer denetçi atanır. 
Denetçi seçilenlerin, kooperatiflerde en az ilkokul, bölge birliklerinde orta

okul, lise veya dengi okul, Merkez Birliğinde yüksek okul mezunu olmaları şarttır. 
Merkez Birliği denetçilerine verilecek ücret veya huzur 'hakkının miktarı, 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif, bölge birlikleri ve 
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Merkez Birliği denetçileri, ücret veya huzur hakkından başka herhangi bir ücret
ten faydalanamazlar. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği denetçileri, bu kuruluşları tem-
silen iştiraklerde görev alamazlar. 

Seçimle gelecek denetçiler, bölge birliklerinde değişik il ve ilçeleri, merkez 
birliğinde çeşitli bölgeleri temsil edecek şekilde genel kurullarında seçilirler. 

Denetçilerin seçim esasları ile bunlarda aranacak diğer nitelikler anasözleş-
melerde belli edilir. 

Teftiş ve denetim 
EK MADDE 2. — Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği, Tarım Or

man ve Köyişleri Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir. 
Ayrıca Kooperatifler bağlı oldukları bölge birliği ve merkez birliğinin, bölge 

birlikleri de merkez birliğinin teftiş ve denetimine tabidirler. 
Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığının yapacağı teftiş ve denetimler sonucu vereceği talimatlara uymak zo
rundadırlar. 

GEÇİCi MADDE 8. — Nitelikleri bu Kanunda gösterilen şartlara uymayan 
Merkez Birliği yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetçilerinin görevleri bu Ka
nunun yayımı tarihinde sona erer. 

Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine ilk genel kurula kadar görev 
yapmak üzere, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca atama yapılır. 

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliğinin yapılacak ilk genel kurulla
rında, yönetim ve denetim organları, bu Kanun hükümlerine göre teşkil olunur. Ge
nel Kurul toplantıları anasözleşmenin kabulünü takip eden aydan başlamak üzere 
en geç bir yıl içinde tamamlanır. 

Ancak, merkez birliği genel kurulu, bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki 
altı ay içinde toplanamaz. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
T.C. Ziraat Bankası, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin yönetim ve denetim or
ganlarının bu Kanun hükümlerine göre teşkilini beklemeksizin sözkonusu organ
lara kendi temsilcilerini tayin eder. 

GEÇlCl MADDE 9. — Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği ana-
sözleşmelerinde, bu Kanun doğrultusunda yapılacak değişiklikler en geç 3 ay içe
risinde sonuçlandırılır. 

Yeni anasözleşmeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut anasözleşmelerin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇlCl MADDE 10. — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunu ve ilgili anasözleşmeler ile diğer mevzuatta ve 14.12.1983 tarih ve 185 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri için. Ti
caret Bakanlığına ve Bakanına veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bakanına 
verilen görev ve yetkiler, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına dev
redilmiştir. 

MADDE 7. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kuruluşu hakkında 
10.10.1983 tarih ve 107 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Tarım Kredi Koope
ratifleri, Birlikleri ve Merkez Birliği ile ilgili 42 nci maddesindeki hükmü yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/6/1985 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Atama Kararı 
İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 85 - 31542 
1 — 1. Derece kadrolu Tekirdağ Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Er

zincan Vali Yardımcısı Ali Aydınalp'ın, 
1. Derece kadrolu İzmir Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Antalya Vali 

Yardımcısı Şeyda Balkan'ın, 
1. Derece kadrolu Bilecik Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Akşehir Kay

makamı Tahsin Aydın'ın, 
1. Derece kadrolu Sivas Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Tosya Kay

makamı Osman Eroğlu'nun, 
1. Derece kadrolu Edirne Vali Yardımcılığına (Kapıkule Mülki İd. Amir.de) 

1. Dsrece kadrolu Kınık Kaymakamı Ali Yılmaz'ın, 
1. Derece kadrolu Tokat Vali Yardımcılığına 1. Derece kadrolu Tokat Hukuk 

İşlen Müdürü Mehmet Kıran'm, 
1. Derece kadrolu Sakarya Hukuk İşleri Müdürlüğüne 1. Derece kadrolu Kay

seri Hukuk İşleri Müdürü Yaman Izgi'nin, 
1. Derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına 3. Derece 

kadrolu Terme Kaymakamı Şinasi Kuş'un, 
2. Derece kadrolu İçel Vali Yardımcılığına 2. Derece kadrolu Van Vali Yar

dımcısı İsmail Çilburunoğlu'nun, 
2. Derece kadrolu Şanlıurfa Vali Yardımcılığına 2. Derece kadrolu Van Vali 

Yardımcısı Mehmet Süer'ln, 
2. Derece kadrolu Hukuk Müşavirliğine 2. Derece kadrolu Trabzon Vali Yar

dımcısı A. Noyan Türkmen'in, 
2. Derece kadrolu Akşehir Kaymakamlığına 2. Derece kadrolu Beyşehir Kay

makamı Aydın Alper'in, 
2. Derece kadrolu Uşak Hukuk İşleri Müdürlüğüne 2. Derece kadrolu Bilecik 

Vali Yardımcısı Cevdet Kuran'ın, 
3. Derece kadrolu Ula Kaymakamlığına 3. Derece kadrolu Edirne Vali Yar

dımcısı ümit Karahan'ın, 
3. Derece kadrolu Artvin Vali Yardımcılığına 3. Derece kadrolu Trabzon Hu

kuk İşleri Müdürü Hüseyin Eker'in, 
3. Derece kadrolu Sinop Vali Yardımcılığına 3. Derece kadrolu Bursa Hukuk 

İşleri Müdürü M. Zeki Özkan'ın, 
3. Derece kadrolu Tokat Hukuk İşleri Müdürlüğüne 3. Derece kadrolu Kara 

Vali Yardımcısı E. Selçuk Botsalı'nın, 
3. Derece kadrolu Bingöl Hukuk İşleri Müdürlüğüne 3. Derece kadrolu Hizan 

Kaymakamı Sairn Sezen'in, 
3. Derece kadrolu Samsat Kaymakamlığına 3. Derece kadrolu Savaştepe Kay

makamı Mustafa Güran'ın, 
3. Derece kadrolu Muratlı Kaymakamlığına 3. Derece kadrolu Ceylanpınar 

Kaymakamı İhsan Dündar'ın, 
3. Derece kadrolu Elmalı Kaymakamlığına 4. Derece kadrolu Çivril Kayma

kamı T. Ziyaettin Akbulut'un, 
3. Derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne 4. Derece 

kadrolu Hamur Kaymakamı Mevlüt Çetlnkaya'nın, 
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3. Derece kadrolu K a r s V a l i Yardımcılığına 4. Derece kadro lu Çemişgezek 
Kaymakamı V u r a l Demirtaş'm, 

3. Derece kadrolu Muş V a l i Yardımcılığına 4. Derece kadrolu Özalp Kayma
kamı Hüsnü Akdeşir'in, 

4. Derece kadrolu Der ik Kaymakamlığına 4. Derece kadrolu Çatak Kaymakamı 
Recep Uzal'ın, 

4. Derece kadrolu Savaştepe Kaymakamlığına 4. Derece kadrolu Şırnak Kay
makamı Ha l i l Uyumaz'ın, 

4. Derece kadrolu Karayazı Kaymakamlığına 4. Derece kadrolu Lalapaşa Kay
makamı M . Kemal Keskin ' in , 

4. Derece kadrolu Bask i l Kaymakamlığına 4. Derece kadrolu Dazkırı Kay 
makamı Ra i f özener'in, 

4. Derece kadrolu Cihanbeyli Kaymakamlığına 4. Derece kadrolu Samsat Kay
makamı Yusuf özdemir'in, 

4. Derece kadrolu Avanos Kaymakamlığına Susuz Kaymakamı Orhan A l i m -
oğlu'nun, 

4. Derece kadrolu Yenice Kaymakamlığına Bask i l Kaymakamı Ayhan Bay-
han'ın, 

4. Derece kadrolu Espiye Kaymakamlığına Olur Kaymakamı Yusuf Odabaş'ın; 
4. Derece kadrolu İskilip Kaymakamlığına Şirvan Kaymakamı M . A l i U lu t aş'm, 
4. Derece kadrolu Ladik Kaymakamlığına Karayazı Kaymakamı Murat Yıl-

dınm'ın, 
4. Derece kadrolu Havsa Kaymakamlığına A r t v i n Va l i Yardımcısı Mustafa 

Erdoğan'ın, 
3. Derece kadrolu Erz incan Va l i Yardımcılığına Çıldır Kaymakamı Ahmet 

Arâbacı'nın, 
3. Derece kadrolu H a k k a r i Va l i Yardımcılığına Tutak Kaymakamı Feth i Yo-

rulmaz'ın, 
Adıyaman-Gölbaşı Kaymakamlığına Göle Kaymakamı F ik r e t Deniz'in, 
Ceylanpınar Kaymakamlığına Hozat Kaymakamı Az i z Inci 'nin, 
Çıldır Kaymakamlığına Adıyaman-Gölbaşı Kaymakamı Ned im Özırmak'ın, 
Özalp Kaymakamlığına Kaş Kaymakamı İsmet Akyol 'un, 
Tutak Kaymakamlığına Eskipazar Kaymakamı Nevzat Ergun 'un, 
Şirvan Kaymakamlığına Doğanhisar Kaymakamı Enver Ünsal'm, 
Susuz Kaymakamlığına Ermenek Kaymakamı Y . Ziya Karacaev' in, 
Çemişgezek Kaymakamlığına Yapraklı Kaymakamı Muammer Aksoy 'un, 
Çatak Kaymakamlığına Gündoğmuş Kaymakamı Hasan Biçen'in, 
Göle Kaymakamlığına Keleş Kaymakamı Bülent Karaçöl'ün, 
Olur Kaymakamlığına Pehlivanköy Kaymakamı Kemal Başer'in, 
H i zan Kaymakamlığına Altıntaş Kaymakamı Z iya Güler'in, 
Şemdinli Kaymakamlığına Göynük Kaymakamı A . Fuat Güven'in, 
Hozat Kaymakamlığına Koyulhisar Kaymakamı Adem Karahasanoğlu'nun, 
Hamur Kaymakamlığına Yıldızeli Kaymakamı Hasan Duran'ın, 
Şırnak Kaymakamlığına Karahallı Kaymakamı Yaşar Özdemir'in, 
Doğanhisar Kaymakamlığına Çameli Kaymakamı Sami Börekçi'nin, 
E f l an i Kaymakamlığına Kozaklı Kaymakamı Hakkı Ünal'ın, 
Koyulhisar Kaymakamlığına Yığılca Kaymakamı Mehmet Denizlioğlu'nun, 
Altıntaş Kaymakamlığına Mengen Kaymakamı Muharrem Kıldiş/in, 
Mengen Kaymakamlığına Saimbeyli Kaymakamı Süleyman Kahraman'ın, 
Gümüşhane H u k u k İşleri Müdürlüğüne Had im Kaymakamı Ferhat Peşin'in, 
Gölhisar Kaymakamlığına Uşak-Ulubey E s k i Kaymakamı Cafer Yıldız'ın, 
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Aksek i Kaymakamlığına Kargı E s k i Kaymakamı Mücahit Büyükkara'nın, 
Enez Kaymakamlığına Gevaş E s k i Kaymakamı Nevzat Sinan'ın, 
Kaş Kaymakamlığına Rize Kaymakam Adayı Murat Kocabaş'ın, 
Keleş Kaymakamlığına Afyon Kaymakam Adayı Osman Acar'ın, 
A rguvan Kaymakamlığına Eskişehir Kıymakam Adayı İsmail Eroğlu'nun, 
Durağan Kaymakamlığına Denizl i Kaymakam Adayı Ahmet Ertürk'ün, 
Kağızman Kaymakamlığına Edirne Kaymakam Adayı B. Sıtkı Kocakundakçı'nın, 
Yapraklı Kaymakamlığına Çorum Kaymakam Adayı Burhan Terzioğlu'nun, 
Kurucaşile Kaymakamlığına Anta lya Kaymakam Adayı Mehmet Ünal'ın, 
Hadim Kaymakamlığına Bursa Kaymakam Adayı Celalettin Yüksel'in, 
Çayıralan Kaymakamlığına Uşak Kaymakam Adayı İsmail Aka'nın, 
Ermenek Kaymakamlığına İstanbul Kaymakam Adayı Mehmet Alabacak'ın, 
Tefenni Kaymakamlığına Konya Kaymakam Adayı A . Turgay Alpman'ın, 
Gelendost Kaymakamlığına Konya Kaymakam Adayı Bahi r Altunkaya'nın, 
Sulakyurt Kaymakamlığına Zonguldak Kaymakam Adayı E k r e m Baîh'nın, 
Lalapaşa Kaymakamlığına Rize Kaymakam Adayı Selahattin Başar'ın, 
Gündoğmuş Kaymakamlığına Samsun Kaymakam • Adayı Mehmet Başköy'Un, 
Çatalzeytin Kaymakamlığına Çorum Kaymakam Adayı İsmet Bayhan'm, 
Uşak-Ulubey Kaymakamlığına Manisa Kaymakam Adayı A l i Çetinkaya'nın, 
Hekimhan Kaymakamlığına Van Kaymakam Adayı Cavit Erdoğan'ın, 
Dazkırı Kaymakamlığına Bolu Kaymakaryı Adayı Abdulhamit Erguvan'ın, 
Sivaslı Kaymakamlığına Denizl i Kaymakam Adayı Fuat Ergün'ün, 
Kavak Kaymakamlığına Trabzon Kaymakam Adayı M . U l v i Saran'ın, 
Ulubor lu Kaymakamlığına Kocaeli Kaymakam Adayı Beyazıt Tanç'ın, 
Göksün Kaymakamlığına Edirne Kaymakam Adayı Cumhur Güven Taşbaşı'nın, 
Kepsut Kaymakamlığına Çankırı Kaymakam Adayı Fethi Özdemir'in, 
Saimbeyl i Kaymakamlığına İçel Kaymakam Adayı Mehmet özmen'in, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 3 6 / A - l l , 68 B, 76 ve 83, mad

deleri uyarınca naklen ve terfian atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — B u Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

14 Haz i r an 1985 
Kenan E V K E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. OZAL, T. AKBÜLUT 
Başbakan İçişleri Bakanı 

Tebliğler 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : 

Veter iner ve Z i ra i Mücadele İlâç Fiyatları Hakkında Tebliğ 
Türkiye'de imâl veya ithal edilen veteriner ve ziraî mücadele ilâçlarının Hatla

rına dair 85/9192 sayılı Bakanlar Kuru lu Kararı 13/3/1985 tar ih ve 18693 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

Bakan la r Kuru lu Kararının 6. maddesine istinaden uygulama esasları aşağıda 
tesbit edilmiştir. 

1. Kararnamenin 3. maddesinde geçen «yıllık satış geliri» veya «yıllık satış 
tutarı»; b i r hesap dönemi içinde ilâç satışından elde edilen hasılattan, iadelerin düşül
mesinden sonra ka lan meblağı ifade eder. 
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2. İlaç İmalatçılarının bir hesap döneminde münhasıran ilaç satışından elde 
ett ikler i kâr, yıllık satıg gel ir inin % 15'ini, veteriner ilacı ithalatçılarında % 14'ünü, 
z i ra i mücadele ilâcı ithalatçılarında İse % 12'sini geçemez. 

Burada geçen k a r deyiminin anlamı «Net Kar» dır. Net kar, ilaç satış hasıla
tından, satılan ilâcın mal iyet i ile, ilâçla i l g i l i genel giderlerin indirilmesinden sonra 
ka lan kârdır. 

3. İlâç imalâtçı ve ithalâtçıları, ilâç üretim ve satışına ait işlemleri ayrı def
terlere veya tutmakta oldukları kanuni defterlerin ayrı sahifelerine kaydedeceklerdir. 
İlâçla i l g i l i muhasebe işlemleri, ilâç üretimi dışındaki ilâç hammaddesi, fason imâlat 
ve sair üretim ile ilgilendirilmiyecek, veteriner veya z i ra i mücadele ilâcı üretim ve 
sataşma ait faaliyet sonuçları, bilanço ve gelir tablosu müstakil olarak düzenlenecek-

4. İlâç imalâtçı ve ithalâtçıları ilk defa yapacakları fiat müracaatlarında ma
liyet unsurlarını tevsik eden belgeleri müracaat formu ekinde Bakanlığa ibraz eder
ler. B u form Bakanlıktan temin edilebilir. Bilâhara yapılacak fiat artış taleplerinde 
ise, f i rmalar Bakanlıkça lüzum görülmesi halinde, artış sebeplerini tevsik eden bel
geleri ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

5. Firmaların fiat tekl i f i müracaatının Ko ruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Tescil Ruhsat ve Sert l f ikasyon Dairesi Başkanlığına veriliş tar ihi , Kararnamenin 1. 
maddesinde belirtilen 10 iş gününün başlangıcıdır. 

6. Bakanlığa yapılacak fiat tekliflerine Katma Değer Vergisi dahi l edilmlye-
cek, ancak veteriner müstahzarları için Bakanlıkça tasdik edilen Eczane Satış Fiatı'na 
ve zirat mücadele ilâçları için Perakende Satış Fiatı'na % 10 oranında K D V ilâve 
edilecek ve ilâç ambalajlarında satış fiatının yanma «KDV Dahildir.» ibaresi yazıla
caktır. 

7. İlâç imalâtçı ve ithalâtçıları 4/3/1985 tar ih ve 85/9192 sayılı Bakan lar K u 
rulu Kararı ile bu Tebliğ hükümlerine uymakla zorunludur. Kararname ve Tebliğ 
hükümleri hilafına hareket edecek olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 401. ve 
526. maddeleri gereğince takibat yapılacaktır. 

P a r a ve Kred i Kurulundan : 

Sıra No ı 142 
1. Mercimek (Kırmızı ve Yeşil) ve Nohut ihracatından alınacak Destekleme 

ve F i ya t İstikrar Pr imler i aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

2. B u Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce akrediti f i gelmiş veya yabancı 
devlet mukavelesi olup ka t i teminata bağlanmış Mercimek ve Nohut ihracatında fon 
uygulanmaz. 

3. B u Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Türkiye Cumhur i ye t Merkez Bankası İdare Merkez inden : 

14 Haz i r an 1985 Tar ihinde Uygulanan 1 GR. 995.0 A y a r Altının ; 

Alış Fiyatı : TL . 5560.00 
Satış Fiyatı : T L . 5610.00 dır. 

15, 16 ve 17 Haz i r an 1985 Tarihler inde Uygulanacak Esas K u r : 
l A B D Doları = TL 505.74 Dır. 

t ir . 

Fona Alınacak Meblağ 

Mercimek (Kırmızı ve Yeşil) 
Nohut 

50 dolar/ton karşılığı T L . 
25 dolar/ton karşılığı T L . 
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Yargı ilânları 
Erciş Asliye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Cevdet A k y o l vek i l i Avuka t Nejat özmen tarafından davalılar Abdul-
gafur Coşkunözer ve 21 arkadaşı aleyhine mahkememizde açmış olduğu kısmi tapu 
düzeltmesi ve tescil davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı Mehmet Kızılkaya'nın adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve 
duruşma günü Resmî Gazete ile tebliğ edilmiş duruşmaya gelmediğinden bu defa 
duruşmanın atılı bulunduğu 10/9/1985 günü saat 9.00 da mahkemede hazır bulun
ması veya kendisini b i r veki l le temsil ettirmesi aks i halde gıyabında duruşmanın 
yapılacağı gıyap kararı tebliğine k a i n olmak üzere i l an o lunur. 7754 

Osmaniye As l iye Ceza Hakimliğinden ; 

Esas No : 1983/438 
K a r a r No 1984/299 
Davacı: K. H . 
Müşteki: Hüsne Yılmaz, Sivas İli Yahyabey Maha l l e s i 9. Sokak 5 sayılı yer

de oturur. 
V e k i l i : özcan A m c a , Sivas Barosu Avukatlarından. 
Müteveffa Cafer Yılmaz, Alioğlu 1867 D. lu Yıldızhanı İlçesi .Sarıçat K. d e n 
Sanık: Rıfat As lan , Bak i ve Gülüzardan olma, 1967 D. l u İmranlı Kavalcık 

Köyünde nüfusa kayıtlı olup, halen aymyerde oturur. Bekar, okur yazar, sabıkasız, 
Türk, İslam. 

Suç : Tedbirsiz l ik ve dikkats iz l ik sonucu ölüme neden olmak. 
Suç Tar ih i : 1/8/1983 
K a n u n M a d d e l e r i : TCK . nun 64/1, 455/1, 5435 S. K. D. 2 Md . 455/Son, 55/3 647 

S. K. 4. M d . 
Veri len Ceza Süresi : 4 ay hapis ve 1.250 l i ra ağır para cezası. Çevirme : 37.250 

l i r a ağır para cezası. 
Yukarıda açık kimliği ve hüküm özeti yazılı o lan sanık hakkındaki gerekçeli 

ka ra r yapılan tüm arama la ra ve soruşturmalara rağmen sanığın ikametgahı, mes-
ken i ve iş yer i bulunmadığından hakkındaki ka ra r "tebliğ edilememiş olup, 7201 
sayılı Tebligat K . nun 28 ve 29 ncU maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanına 
k a r a r ver i ld i . 7874 

T.C. 
Resmî Gazete 
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Yalova Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 084/226 
Karar No : 1084/311 
Sanık: Hanifi Çalışkan, ismail oğlu, 1065 D. lu, Rahime'den olma. evli 1 ç. lu. 

işçi, okur yazar, sabıkasız, Türk, İslam. Bolu ilçesi Gökçedal Köyünde kayıtlı ve 
oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi : 31/7/1884 
Yukarıda suç vasfı ve açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 

16/10/1084 tarih ve 084/311 sayılı hükmü ile 1 ay 20 gün hapis ve 1 ay 20 gün gü
venlik gözetimi cezası ile mahkum edilmiş ve cezasının ertelenmesine karar veril
miş olup, sanığın gösterilen adreslerinde bütün aramalara rağmen bulunamadığı 
ve 6770 lira yargılama giderinin de sanıktan tahsiline de karar verilmiş olduğun
dan ve hükmün kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 28 ve devam maddeleri gereğince sanık hakkındaki hükmün Resmi Gazete'de 
ilan yolu ile tebliğin» ve ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edil 
miş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 7676 

Esas No : 064/24 
Karar No : 1964/229 
Sanık: Erkan Erözalp: Ahmet Reşat oğlu 1950 D. lu, Zeynep'ten olma evli 

1 Ç. lu, okur yazar, sabıkasız. Türk, İslam. İstanbul, Üsküdar Solaksinan Mah. nü 
fusa kayıtlı. Yalova Esentepe Bağlaraltı No. 29 da oturur. 

Suç: Gece konut dokunulmazlığını bozma, silahla tehdit ve saldırgan sar
hoşluk. 

Suç Tarihi : 26/1/1984 
Yukarıda suç vasfı ve açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememiztr. 

5/7/1984 tarih ve 984/226 sayılı hükmü ile 7500 lira hafif para cezası ile mahkumlyo 
tine ve 1380 lira yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, sanı
ğın gösterilen adreslerinden bütün aramalara rağmen bulunamamış olup, hüküm 
kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve de 
vam maddeleri gereğince sanık hakkındaki hükmün Resmi Gazete'de ilan yolu ile 
tebliğine ve ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilanen tebliğ olunur. 7678 

EsaS No : 1984/388 
Karar No : 1985/49 
Sanık: Süleyman Tamer Koç: Mehmet oğlu, 1947 D. lu Saaddet'ten olma evi i 

1 Ç. lu, okur yazar, lokantacı, sabıkasız, Türk, İslam, Diyarbakır Kulp İlçesi, tJç-
kuyu Köyünde kayıtlı Yalova Fatih Cad. Koç 5 Apt. No. 19'da oturur. 

Suç : Saldırgan sarhoşluk, 6136 S. K. na muhalefet. 
Suç Tarihi : 16/11/1984 
Yukarıda suç vasfı ve açık kimliği yazılı sanığın mahkememizin 12/2/1985 

tarih ve 1985/49 sayılı hükmü ile 1 ay 25 gün hafif para cezası ile mahkumiyetine 
ve 145 lira mahkeme masrafının zincirleme olarak sanıktan tahsiline karar veril
miş olup, sanığın gösterilen adreslerinden bütün aramalara rağmen bulunamamış 
ve hüküm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 
ve devam maddeleri gereğince sanık hakkındaki hükmün Resmi Gazete'de ilan 
yolu İle tebliğine ve ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa-
vüacağı ilanen tebliğ olunur. 7679 



15 Haziran 1085 — Sayı: 18785 RESMİ GAZETE Sayfa- 45 

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 

Dos No : 1882/11490 
Karar No : 1985/153 
Davacı: Ankara 11 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığı 
Vekili: Av. Ertekin Ertuğ-G. M. K. Bulvarı No : 8 Kızılay/Ankara 
Davalı: Bülent Ağgünlü - Meçhul ilanen 
Dava: Tesbit 
Yukarıda tarafları ve mahiyeti yazılı davanın yapılan yargılaması sonunda 

konusu kalmayan davanın reddine karar verilmiş, verilen bu karar davacı kurul ta-
rafından 23/5/1985 tarihinde temyiz edilmiştir. Davalı Bülent Ağgünlü'nün adresinde 
bulunamaması sebebiyle işbu hüküm ve temyiz dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 

7751 

• 
Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Y A P I M İ Ş L E R I I L A N I 

1 — Eksiltmeye konulan iş, Amasya/Suluova Dispanser Binası inşaatı olup, 
ilk keşif bedeli 1985 yılı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı birim fiat ve rayiçlerine göre 
250.000.000.— TL. dir. 

2 — Bu işin geçici teminat miktarı 7.500.000.— T L dir. 
3 — Eksiltme 24/7/1985 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00'da An

kara S.S.K. Genel Müdürlüğü l No. lu Satın-Alma Komisyonu Başkanlığında 2888 
sayılı Devlet ihale Kanunu esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 — Resmi Gazete'nin 26/1/1985 tarih ve 18647 sayısı ile yayımlanan Bayın
dırlık ve tekn Bakanlığının tebliğinde belirtilen azami indirim miktar ve oranları ile 
uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler uygulanacaktır. 

A — Kriterler ve puanlama; 
a) Mail güçler % 25 
b) Makina ve teçhizat kapasiteleri % 15 
c) Halen devam eden işler % 15 
d) Daha önce yaptıkları işler % 30 
e) Sicil durumları ve iş tutumları % 15 
5 — istekliler, bu işe ait ihale dosyasını, Ankara/Kızılay Adakale Sok. No. 30 

da Genel Müdürlük İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Şefliğinde 
mesai günleri inceleyebilirler. 

6 — Eksiltmeye girecek istekliler, «Yapım İşleri için kapalı teklif usulü ile 
ihale şartnamesi» 7. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen belgeleri, dış zarf içinde 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınma şekli; 
a) İsteklilerin en geç 12/7/1985 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir di-

likçe ile S.S.K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umumi Evrak 
kayıtı muteber olup, telgrafla müracaat kabul edilmez) ve dilekçelerine. 

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az keşif bedeli tutarı ka
dar (B) grubundan müteahhitlik karne aslım veya aslının ibrazı şartı ile suretini, 

c) İsteklilerin İşin ilk İlan tarihinden sonra ilgili bankalarca tanzim edilmiş 
değerleri yazı ile belirtilmiş banka mektuplarım ve bunu teyit eden banka yazışım, 
(tahmin edilen bedelin % 8'i tutarınca nakit kredisi, % 8'i tutarında teminat kredisi 
asgari şart olarak aranacaktır.) 

d) Yapım İşleri özel Şartnamesinde belirtilen makina araç ve teçhizatı. Ya
pım İşleri Sözleşmesinin 5. maddesine uygun olarak bulunduracağım taahhüt etme
si veya kendine alt noter tasdikli fatura, ruhsat ve demirbaş amortisman defterini. 
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e) ihale tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarınca istekliye ihalesi ka-
rarlaşUrümış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımlarına ait keşif be
dellerinin tutarlarım yetkili idarelerden belgelemeleri. 

f) Daha önce yapılan işler bakımından isteklinin müteahhit veya taşaron 
olarak 1/1/1980 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme cezasız 
olarak bitirip, geçici kabulünü yaptırdığına dair belgelerini, (iş bitirme belgesi ve 
geçici kabul tutanaklarının ash veya noterden tasdikli suretini,) 

g) İsteklinin şirket olması ve karneyi kişiden devralması halinde karneyi 
şirkete devreden kişinin devrettiği şirkette ne sıfatla fiilen çalıştığını belirtir noter 
taahhütnamesini, 

h) Bu işin şantiye şefliğini ve teknik uygulama sorumluluğunu deruhte ede
ceğini bildiren bir Mimar veya İnş. Müh. nin noter tasdikli taahhütnamesini, 

1) isteklilerin şirket olması halinde şirket tüzüğünün yayımlandığı Ticaret 
Sicil Gazetesinin aslım. 

k) Yapım işleri İçin Kapak teklif usulü ile ihale şartnamesinde belirtilen di
ğer evraklar ile kurum keşif ve ihale şefliğinden alman dosya tetkik belgesini mü
racaat dilekçelerine eklemeleri, 

8 — Bakanlar Kurulunun 84/8341 ve 84/8921 sayılı kararnamesine göre taah
hütleri tasfiye edilen müteahhitler «Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma 
Yönetmeliğinde, belirtilen süre içinde yapılacak ihalelere katılamıyacak olup, katı
lanlar ve sahte belge İbraz edip. gerçek dışı beyanda bulunanlar için, kanuni işlem 
yapılacak tu*. 

9 — İsteklilerin bu İşe 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 Mithatpaşa Caddesi No : 7 Sıhhiye/ANKARA l No.lu Sa-
tın-Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte komisyon Başkanlığın
da bulunacak şekilde ladeli-taahhûtlü olarak postlamalan gerekmekte olup. posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 

10 — Kurum yeterlik verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen 
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7537/1-2 • 

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından: 

1 — Park ve Bahçeler Müdürlüğü parklarında yapılacak 7 adet 8 gözlü tuva
let inşaatı işinin 151.787.202 TL.-t-KDV tahmin bedelle ihale olunacaktır, ilk temina
tı 4.553.616.60 Hardır. (Yatırımlar Planlama Müdürlüğü) 

2 — Beykoz Kanlıca Oto yolu şev düzenlemesi ve kaplama duvarı inşaatı işi
nin 90.000.000 TL. + KDV tahmin bedelle ihale olunacaktır, ilk teminatı 2.700.000 lira
dır. (Yatırımlar Palanlama Müdürlüğü) 

Tahmin bedel ve süresi ile ilk teminat miktarı yukarıda yazılı işler 27 Haziran 
1985 Perşembe günü saat 11.00 de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeninde ka
palı zarf eksiltmesi usulü ile şartnameleri veçhile ihale olunacaktır. Şartnameleri 
ilgili Müdürlükte bedelsiz olarak görülebilir veya tespit olunan ücreti mukabilinde 
satın alınabilir. 

Kapalı zarf eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka teminat mektupları ile 1985 yılı ticaret odası vesikası veya bağlı oldukları 
demek belgeleri ile eksiltme şartnamesinin 1 nci maddesinde belirtildiği üzere ihale 
ve tatil günleri hariç olmak üzere en az üç gün evvel Belediye Başkanlığına dilekçe 
ile müracaatla alacakları ihaleye iştirak belgesini havi olarak hazırlayacakları ka
palı zarf teklif mektuplarım ihale günü saat 9.3Û- dan ıO.OOa kadar İstanbul Büyük 
Şehir Belediye Encümenine vermeleri lazımdır. 

8201 /1-1 



Nazilli Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden: 

ARTTTKMALJ ORMAN EMVALİ SATIŞ İLANI 
Satış Oünü: 8 Temmuz 1885 

Parti Muh. Bedeli Teminatı 
D e p o s u Ona ve Nev'i Adedi Adet Ma Dm» TL. TL. 

Bozdoğan Çz. 3. Sf. Normal Tomruk 38 13495 1782.354 22.300,— 1.193.000,— 
> Çz. 3. Sf. Kısa Tomruk 63 9447 2372.862 16.100,— 1.146.000.— 

Karacasu Çk. 3. Sf. Normal Tomruk 1 175 55.374 30.000,— 50.000 — 
> Çz. 3. Sf. Normal Tomruk 1 86 23.582 24.000,— 17.000,— 
> Çk. 3. Sf. Kısa Tomruk 1 32 18.776 21.000.— 12.000,— 

Yenice Çk. 3. Sf. Kısa Tomruk 1 130 29.247 12.000,— 9.000,— 
Karacasu Çz. 3. Sf. Kısa Tomruk 1 102 24.343 18.000,— 13.500,— 
Bozdoğan -Y . Pazar Çz. 3. Sf. Kısa Tomruk 2 315 78.066 12.000 — 28.500,— 
Karacasu - Yenice Çz. 3. Sf. Kısa Tomruk 5 1129 173.350 10.000,— 52.000,— 
Bozdoğan Çz. Sanayi Odunu 27 4884 599.396 13.100,— 236.000,— 
Yenice Çz. Sanayi Odunu 1 520 40.828 10.000,— 12.500 — 

TOMRUK YEKÜNÜ: 141 30315 5194.480 2.936.000,— 
Y. Pazar (Orman İçi) Meşe Lif -Yonga 1 100 Ster 4.500,— 13.500,— 
Kuyucak (Orman tel) İbreli U f -Yonga 2 249 Ster 3.600,— 27.000,— 
K. Su - Yen.• Boz.-Kuy. - Y. Paz. İbreli Yakacak Odun 9 1350 Ster 3.100,— 126.000,— 

L İF - YONGA V E ODUN YEKÜNÜ : 12 1699 Ster 166.500,— 

Boz. • Kuy. - K. Su Ham Reçine 10 100 Ton 320,— 960.000,— 
SATIŞ GENEL. YEKÜNÜ: 163 Parti 4.062.500,— 

1 — İşletmemizin muhtelif orman dışı ve orman içi depola nnda bulunan yukarıda müfredatı yazılı 163 parti çeşitli cins orman 
ürünleri 3 Temmuz 1985 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de Bozdoğan Bölge Şefliğinde teşekkül edecek komisyon hu
zurunda 3 ay vadeli ve açık artırma suretiyle satılacaktır. Satış 3 ay vadeli teminat mektubu karşılığı olup, kanuni vegileri Oe 
mal bedelinin % 50'si peşin, geri kalan % 50'si için bankalardan alınacak limitli müddetslz formalitesine uygun kat'l teminat mek
tubu karşılığı yapılır. Mektup faizleri % 40, gecikme faizleri % 80 «ür. 
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2 — Sanayi odununa iştirak edeceklerin orman teşkilatları ndan alınacak ve son sene vizesi yapılmış kapasite belgelerini veya 
bu işle iştigal ettiklerine dair bağlı bulundukları derneklerden alacakları belgeyi komisyona göstermeleri şarttır. 

3 — Yakacak odunlarda mektup kabul edilmez. Satışının tamamı peşin olarak yapılır. 

4 — Reçine satışlarına reçine sanayii i le İştigal eden f i rmalar katılabilir. Reçinelerin teslim zamanı 15 Temmuz 1985 • 
15 Ağustos 1985 tarihlerindedir. 

5 — Satışa ait i lan, şartname, tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve edvar İşletmelerle 
Bölge Şefliklerimizde görülebilir. 

6 — Alıcıların belirti len gün ve saatte teminat makbuzları ile birl ikte satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. 
8077 / 1-1 • 

Manavgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemizce satışa çıkarılan aşağıda beyanı gösterilen orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 
2 — Açık artırma 25/6/1985 Salı günü saat 14.00 de İşletmemizde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Satışa konulan emvalin % 5 0 s t peşin, bakiyesi Uç (3) ay vadeli muddetsiz banka mektubu karşılığı satılacaktır. 
4 — Ihaleleye iştirakçiler her part i için aynı gün ve saat 14.00 den önce % 3 teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmış olmaları. 
5 — İlân ve şartname. Orman Bölge Müdürlüğümüzde, A k s e k i - Serik, A lanya , Bucak, Anta lya , Burdur, Korkute l i , Konya, 

İşletme Müdürlükleri ile Manavgat, Taşağıl, Burmahan Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir. 
6 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte makbuzları ile bir l ikte komisyona müracaatları. 

İ C M A L . 

Deposu Yo lun Vasfı Cins ve Nev ' l 
P a r t i 
Adedi Adet M-ı Dnv> 

Muh . BedeU 
T L . 

% 3 T e m Tut 
T L . 

Güvercinlik Asfa l t 3. S. N . B. Çz* Tomruk 14 1931 571.070 26.000,— 445.000,— 
Olukköprü Asfalt-Stabll lze 3. S. N . B. Çz' Tomruk 11 1980 293.455 25.000,— 220.000,— 

D 3. S. N . B. Çz' Tomruk 1 285 41.113 15.000,— 19.000,— 
» > 3. s. N . B. Çk. Tomruk 2 128 74.759 17.000.— 38.000,— 

Ulualan » 3. S. N . B . Çz' Tomruk 3 527 112.076 15.000,— 50.000,— 
» > 3. s. U. B. Çz. Tomruk 1 25 11.155 30.000,— 10.000,— 
s > 3. s. N . B . Çz. Tomruk 10 1814 358.814 25.000,— 270.000,— 

Olukköprü S 3. s. K. B. Çz. Tomruk 6 896 127.904 20.000,— 91.000,— 
» > 3. s. N . B . Servi Tomruk 1 74 13.287 25.000,— 10.000,— 
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Deposu Yo lun Vasfı Cins ve Nev'i 

Olukköprü 
Güvercinlik 

» 
» 

Ulualan 

> 
Olukköprü 

» 
Güvercinlik 

» 

Ulualan 
Kapan Orman İçi 
Kapan Orman İçi 
Gerle Orman İçi 
Barak Orman İçi 
Tolhan Orman İçi 
Ulualan 

Asfa l t 3. S. K. B. Servi Tomruk 
Asfalt 3. S. N . B . Çn. Tomruk 

» 3. S. K. B . Çn. Tomruk 
> 3. S. K. B . Çz. Tomruk 

Asfalt/St. 3. S. K. B. Çz. Tomruk 
» Çz. Travers Kereste 
» Çz. Maden Direk 
-> Servi Maden Direk 
» Çz. Maden Direk 
» Çz. Sanayi Odunu 
» Sevri Sanayi Odunu 

Asfalt Sevri Sanayi Odunu 
> Çz. Sanayi Odunu 

Asfalt/St. Çz. Kap . Tan. 
j> Çam Odunu 
» Yapraklı Odun 
» Yapraklı Odun 
s> Çam Odunu 
» Çam Odunu 

> Çam Odunu 

P a r t i 
Adedi Adet Ma Uma 

1 24 4.232 
1 5 1.495 
1 12 3.191 
3 339 63.294 
8 1400 223.793 
1 183 20.863 
1 168 16.098 
1 86 4.608 
5 7011 201.441 

18 3427 346.264 
1 60 8.386 
1 99 11.303 
3 434 47.485 

94 20907 2566.086 

1 — 30 Ster 
2 — 165 Ster 
2 — 100 Ster 
2 — 1 0 0 Ster 
10 — 778 Ster 
2 — 1 5 8 Ster 
4 — 300 Ster 

23 1631 

Muh. Bedeli % 3 Tem. Tut. 
T L . T L . 

20.000,— 3.000,— 
30.000,— 2.000,— 

25.000,— 3.000,— 
21.000,— 41.000,— 
20.000,— 132.000,— 
30.000,— 19.000,— 
8.500,— 10.000,— 

15.000,— 2.000,— 
18.000,— 108.000,— 
16.000,— 166.000,— 
16.000,— 4.000,— 
18.000,— 6.000,— 
16.000,— 23.000,— 

1.672.000,— 

8.000,— 7.000,— 
2.080,— 25.000,— 
3.700,— 12.000,— 
3.700,— 12.000,— 
3.200,— 74.000,— 
3.200,— 15.000,— 
5.100,— 44.000,— 

189.000,— 

117 P a r t i 1.861.000,— 
8169/1-1 
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İzmir Levazım Amirliği (1) No. lu Satın Alma Komisyonu Baskaıûğından: 

Silahlı Kuvvetler için aşağıda yazılı mallar İzmlr-Küçükyalı Levazım Amirliği 
İhale Salonunda 2888 sayılı Kanuna göre kapalı teklif ile alınacaktır. Teklif mek
tuplarım İhale günü saat (10.00'a) kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 
Postadaki gecikme kabul edilmez. Şartnameler Ankara ve İstanbul Levazım Amir
likleri ile Komisyonumuzda bedelsiz görülebilir. İsteklilerden aranacak belgeler şart
namesinin 3. ve 6. maddelerindeki belgelerdir. 

C i n s i Miktarı 
Bedeli 

TL. 
Geçici Tem. 

TL. 
İhale 

Tarihi, Saati 

Nohut 300 Ton 84.000.000,— 2.520.000,— 27/6/1985 
Nohut 80 Ton 22.400.000,— 672.000,— Saat 10.30 da 
Nohut 35 Ton 9.800.000,— 294.000,— > 
Nohut 12 Ton 3.360.000,— 100.800,— » 
Nohut (Öğrenci) 60 Ton 18.000.000,— 540.000,— > 

137.560.000,— 4.126.800,— 
8204/1-1 

» 
Afyon Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Afyon Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı 
ve muhammen bedeli yazılı malzemeler 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü İle satın alınacaktır. 

Bu ise ait evsaf ve şartnameler çalışma saatlerinde Ankara ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde ve Komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarım 
ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. 

İsteklilerin: 
a) Noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması, 
b) Nüfus cüzdanı aslı veya noter tastikll suretinin bulunması, 
c) 1 Haziran 1985 gün veya daha sonrası tarihli Ticaret ve Sanayi Odası 

sicil kaydının bulunması, 
d) Şartnamede yazılı diğer şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. 

Sıra Muh. Bedeli Geç. Tem. İhale Gün 
No. C i n s i Miktarı TL. TL. ve Saati 

L Makara tek dilli l"Uk halat için 50 Adet 
2. Makara çift dUli l" l lk halat İçin 330 Adet 
3. Kriko 15 tonluk 155 Adet 2/7/1985 
4. Tesviye Ruhlusu Alüminyum 

3" Uzunlukta 185 Adet 
Saat 11.00 

5. Hızar çift kişilik 150 cm. 
Uzunlukta 150 Adet 

6. Makas tenekeci için (Tam boy 
305 - 310 cm.) 75 Adet 

7. Mala Üçgen seklinde 340 Adet 25.858.250 775.748 
8. Mala dörtgen şeklinde 170 Adet 
9. Mengene tesviyeci için 160 Adet 

10. Slsal halat 0 18 mm 6095 Kg. 
11. Çelik Tel 0 1,6 -1,7 mm. 810 Kg. 

7976 /1-1 
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Çatalzeytin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposu, Pa r t i M i k t a r ı M u h . Be d. % 3 Tem. 
T o l Durumu Emva l in Cins ve Nev ' i Adedi Adet M 3 Dms T L . T L . 

Değirmenyanı 3. S. M . B . Çam Tom. 19 1513 625.184 32.000 606.000 
3. S. K. B. Çam T o m 2 158 49.747 23.000 35.000 

> 3. S. N . B . Gök. Tom. 24 2541 1063.585 32.000 1.026.000 
» 3. S. N . B . Gök. Tom. 2 193 90.170 21.000 57.000 
> 3. S. N . B . Meşe Tom. 2 74 25.413 30.000 24.000 
> S. S. K. B . Meşe Tom. 1 50 15.261 25.000 12.000 
» 3. S. N . B . Gür. Tom. 2 151 40.240 33.000 40.000 
> 3. S. K. B . Gür. Tom. 2 191 39.411 25.000 30.000 

3. S. K. B . Kayın T o m 3 233 86.567 30.000 78.000 
İbreli Yakacak Odun 11 Ster 2100.000 5.500 347.000 

* Yapraklı Yakacak Od. 5 Ster 900.000 6.500 176.000 
Ms 1er Toplam 57 5104 2035.578 1.908.000 
Sterler Toplam 16 Ster 3000.000 523.000 
Genel Yekûn 73 2.431.000 

1 — İşletmemiz Degirmenyam deposunda bulunan yukarda müfredatı yazılı 
73 part i Orman envalinden ma l bedeli tutarlarının Çam, Göknar, Meşe, Gürgen tom
ruk larda % 50 si 3 ay vadeli kayın tomruklarda % 75 9 ay vadeli süresiz banka 
teminat mektubu karşılığında % 40 fa iz i ile diğer vergi ve resimleri peşin olmak 
üzere, şartnameleri esasları dahilinde, yakacak odunların ise mal bedeli ve vergileri 
peşin olmak üzere E k - 2 No lu şartname esasları dahilinde satışa arzedilmlştir. 

2 — Açık artırma 28/6/1985 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 de 
İşletme Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — B u satışa ait ilân şartname ve satış öncesi b i lg i cetveli Orman Genel 
Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü i le . bağlı Orman İşletme Müdür
lükleri ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirl i gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve İhale 
saatinden önce teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mek
tubu verecek olanların teminat mektubunda satış tar ihim bildirmeleri i le ihaleye iş
t i rak edeceklerin teminat makbuzları Ue birl ikte komisyona müracaatları ilân olunur. 

8166 /1-1 

İzmir Levazım Amirliği O ) No. lu Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Silahlı Kuvvetler için aşağıda yazılı mal lar İzmir-Küçükyalı Levazım Amirliği 
İhale Salonunda 2886 sayılı Kanuna göre kapalı tekl i f Ue alınacaktır. Tek l i f mek
tuplarının ihale günü saat (10.30'a) kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 
Postadaki gecikme kabul edilmez. Şartnameler A n k a r a ve İstanbul Levazım Amir 
l i k l e r i İle Komisyonumuzda bedelsiz görülebilir. İsteklilerden aranacak belgeler şart
namesinin 3. ve 6. maddelerindeki belgelerdir. 

Bedeli Geçici Tem. İhale 
C i n s i Miktarı T L , T L . Tar iml , Saati 

K u r u Fasulye 350 Ton 105.000.000,— 3.150.000,— 27/7/1985 
K u r u Fasulye 100 Ton 30.000.000,— 900.000,— Saat 11.00 de 
K u r u Fasulye 90 Ton 27.000.000,— 810.000,— > 
K u r u Fasulye 22 Ton 6.600.000,— 198.000,— > 

T O P L A M . 562 Ton 168.600.000,— 5.058.000,— 
8205 /1-1 



Yığılca Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N Parti M i k t a r ı Muh. S. Bed. % 3 Ge. Tem. 
Adı Yol Durumu Cinsi, Nev'i, Boy ve Sınıfı No. Adet Ms Dm» TL. TL. İn. % «1 

Koguktas Stablize I. S. N. B. Kes. Kap. Ky. Tom. 1 13 16.088 75.000,— 34.000,— 
Aksu Asfalt n . S. N. B. Kİ. Ky. Tomruk 1 33 16.839 36.000,— 19.000,— % S 0 
Muhtelif Asfalt-StabUze İÜ. S. N. B. Kİ. Ky. Tomruk 10 684 329.865 26.000 — 263.000,— % 3 0 

> > m . S. N. B. Kİ. Ky. Tomruk 12 1165 579.033 38.000.— 666.000^-

» > m . S. N. B. m. Ky. Tomruk 4 738 137.888 30.000,— 126.000,— 

» Stablize m . S. N. B. tn. Ky. Tomruk 5 322 62.240 20.000,— 40.000,— %30 
Muhtelif Asfalt-Stabllze m . S. K. B. KI. Ky. Tomruk 3 112 40.664 18.000 — 24.000,— %Z0 

» » m . S. K. B. Kİ. Ky. Tomruk 6 515 162.788 30.000,— 149.000,— 

» Stablize IH. S. K B. İn. Ky. Tomruk 2 80 9.318 15.000,— 6.000,— % 3 0 
Koguktas m . S. K. B. İn. Ky. Tomruk 1 101 10.774 25.000,— • 9.000,— 

» » n . S. N. B. Kes. Kap. Meşe Tom. 2 50 42.691 120.000,— 154.000,— 

Aksu-K. Taş Asfalt-StabHze n . S. N. B, Kİ. Meşe Tomruk 8 354 208.078 60.000,— 379.000,— 
Aksu Asfalt m . S. U. B. Kİ. Meşe Tomruk 1 7 4.707 50.000 — 8.000,— 
Muhtelif Asfalt-StabHze LU. S. N. B. Kİ. Meşe Tomruk 35 2597 1245.499 40.000,— 1.511.000,— 

» » m . S. N. B. İn. Meşe Tomruk 12 1615 326.258 30.000,— 301.000,— 
> > m . S. K. B. Kİ. Meşe Tomruk 8 662 178.470 30.000,— 165.000,— 
* » m . S. K. B. İn. Meşe Tomruk 4 457 46.711 25.000,— 38.000,— 
» Asfalt m s. N. B. Kavak Tomruk 4 400 164.067 12.500,— 64.000,— % 4 0 

Muhtelif Asfalt-Stablize III. S. N. B. Gürgen Tomruk 5 189 48.071 22.000,— 35.000,— % 3 0 

Koguktas Stablize OT. S. N. B. Gürgen Tomruk 1 58 15.153 33.000,— 15.000,— 
PaşabükU » m . S. N. B. Aç. Tomruk 2 21 9.817 19.000,— 6.000,— % 40 
Muhtelif Asfalt-Stablize m . S. N. B. Kz. Tomruk 2 29 8.008 18.000.— 8.000,— % 40 
Aksu Asfalt III. S. N. B. Ks. Tomruk 1 53 16.784 23.000 — 12.000,— % 30 

Muhtelif Asfalt-Stablize Kayın Yuvarlak Sanayi Odunu 2 541 25.979 19.000,— 16.000,— 
Koguktas Stablize Meşe Yuvarlak Sanayi Odunu 1 114 11.407 20.000,— 7.000,— 
Merkez Asfalt Gürgen Yuvarlak Sanayi Odunu 1 93 3.275 12.600,— 2.000,— % 30 

Aksu » Gürgen Yuvarlak Sanayi Odunu 1 134 4.219 19.000,— 3.000,— 
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D E P O S U N U N Parti M i k t a r ı Muh. S. Bed. % 3 Oe. Tem. 
Adı Yol Durumu Cinsi, Nev'l, Boy ve Sınıfı No. Adet M» Dm* TL. TL . ta. % ei 

Muhtelif Asfalt Kayın İnce Yuvarlak San. Odunu 2 — 12.000 8.500,— Ö.OOO,— %2o 

Aksu Asfalt Meşe tnce Yuvarlak San. Odunu 1 — 31.000 13.000,— 13.000,— 

* » OUrgen tnce Yuvarlak San. Odunu 1 — 14.000 9.500,— 4.000,— % 25 
> > Kayın Yarma Sanayi Odunu 1 — 14.000 13.000,— 6.000,— 

Koğuktaş Stablize Meşe Yarma Sanayi Odunu 2 — 45.000 13.000,— 18.000,— 
Aksu Asfalt Gürgen Yarma Sanayi Odunu 3 — 78.000 9.500,— 23.000,— %25 

Mı LtJ E M V A L L E R TOPLAMI : 135 11137 3724.691 4.057.000,— 

STERLİ E M V A L L E R TOPLAMİ : 10 192.000 69.000,— 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 145 parti çeşitli cins orman emvallerinden kayın tom
ruklar için % 25i ile % 40 faizi peşin, % 75'i limit dahili müddet siz banka mektubu karşılığında 9 ay vadeli, diğer emvallerin 
% ÖO'si ile % 40 faizi peşin, % 50'si limit dahili müddetsiz banka mektubu karşılığında 3 ay vadeli olmak üzere model şartnameler 
uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırmalı satış 27/6/1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış Öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, ilân ve şartnameler, Ankara, Bolu, 
Adapazarı, Eskişehir, Bursa, İstanbul ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlükleri Ue Ankara, Kızılcahamam, Bolu, Düzce, Hendek, 
Adapazarı, İzmit, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde ücretsiz olarak görülebilir. 

4 — Açık artırmalı satışa kayın işleyen kontraplak - kapla ma ve diğer sanayi tesisleri ile kereste ticareti yapanlar kereste, 
anbalaj, inşaat yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, kereste imalathanesi olanlar E K -1 ve E K - 2 Nolu model şartnamelerdeki İstenilen 
belgeleri ibraz etmek kaydıyla ve 1985 yılı vizesi yapılmış Ticaret Odası kayıt belgesi Ue birlikte ihaleye katılabilirler. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları, ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminat
larım İşletme veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adım, satış tarihini 
ve alacakları parti numaralarım belirtmeleri ve teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân oulnur. 

Not : % İşaretli partiler indirimlidir. 8200 /1-1 
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«•»»»»»»»»I l ı l l l l . . . . . . ıı l «««•» 

Gaz i üniversitesi Tıp Fakültesi ile Araştırma ve Uygulama Hastananelerl 
Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Gaz i Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Araştırma ve Uygulama Hastahanelert 
Döner Sermaye işletmesinin ihtiyacı olan muhtelif sağlık malzemessi 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeler İhale Yönetmeliğinin i lg i l i maddeleri 
gereği 26 Haz i ran 1985 tarihinde saat 11.00 de Araştırma ve Uygulama Hastanane-
mizde kapak zar f usulü i le ihale yapılacaktır. 

Muh. Bedeli Geçici Tem. 
Guruplar Malzemenin Cinsi T L . T L . 

1. Gurup Sağlık Malzemesi 2.016.000,— 60.480,— 
2. Gurup Sağlık Malzemesi 3.031.000,— 90.930,— 
3. Gurup Sağlık Malzemesi 8.163.000,— 244.890,— 
4. Gurup Sağlık Malzemesi 7.875.000,— 236.250,— 
5. Gurup Sağlık Malzemesi 2.712.500,— 81.375,— 
6. Gurup Sağlık Malzemesi 5.862.500,— 175.875,— 
7. Gurup Sağlık Malzemesi 9.350.000 — 280.500,— 
8. Gurup Sağlık Malzemesi 1.612.000,— 48.360,— 
9. Gurup Sağlık Malzemesi 6.647.100,— 199.413,— 

10. Gurup Sağlık Malzemesi 7.527.000,— 225.810,— 
11. Gurup Sağlık Malzemesi 5.076.500,— 152.295,— 
12. Gurup Sağlık Maizlmesi 376.000,— 11.280,— 
13. Gurup Sağlık Malzemesi 1.959.000,— 58.770,— 
14. Gurup Sağlık Malzemesi 3.877.800 — 116.328,— 
15. Gurup Sağlık Malzemesi 3.200.000,— 96.000,— 
16. Gurup Sağlık Malzemesi 3.224.500,— 96.735,— 
17. Gurup Sağlık Malzemesi 36.000,— 1.080,— 
18. Gurup Sağlık Malzemesi 272.500,— 8.175,— 
19. Gurup Sağlık Malzemesi 2.882.250 — 86.467,— 
20. Gurup Sağlık Malzemesi 3.484.475,— 104.535,— 
21. Gurup Sağlık Malzemesi 280.000,— 8.400,— 
22. Gurup Sağlık Malzemesi 1.732.250,— 51.967,— 
23. Gurup Sağlık Malzemesi 903.000,— 27.090,— 
24. Gurup Sağlık Malzemesi 8.250.000,— 247.500,— 

90.350.175,— 2.710.505,— 

1 — Tal ipler in iştirak etmek istedikleri gurupların ihalesine ait geçici te
minatları ile 1985 mal i yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesi veya oda s ic i l kayıt 
suret i , tüzelkişilerde firmayı temsile yetki l i olduklarına dair noterden tasdikl i belgeyi 
ve 2886 sayılı Yasada belirtilen usule göre hazırlamış oldukları tekli f lerini havi 
sarfı en geç 26 Haz i ran 1985 tarihinde belirtilen saatten 1 saat öncesinden alındı 
makbuz karşılığında Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya belirtilen 
saat'ere kadar Komisyonumuza in t ika l edecek şekilde iadeli taahhütlü mektup şek
linde göndermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

2 — Müteahhitler tekl i f mektuplarım ayrı ayrı vermek şartıyla birden fazla 
gurubun tüm ihalesine girebilirler. 

3 — İhale edilecek malzemelerin teknik ve idari şartnamesi mesai saatleri 
dahilinde Araştırma ve Uygulama Hastahanemiz Döner Sermaye Veznesinden 2.500,— 
T L . kargılığı alınabilir. 

4 — Gurupların ihalesine girecek f i rmalar guruplarda belirtilen tahmini bedel 
üzerinden yapacakları Iskonto oranını tekli f mektuplarında belirtmeleri gerekir. 
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5 — İhalesi yapılan malzemelerin guruplar olarak % 30 oranında eksik veya 
fazla alımı yapılabilir. 

6 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. Duyurulur. 8203/1-1 

Alpagut - Dodurda Linyitleri İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

MUHTELİF CİNSTEKİ VASITALAR İÇİN 570 KALEM YEDEK PARÇA 
SATIN ALINACAKTIR 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle-. 
İhale Tarihi Dosya No. Vasıta Cinsi Miktar 

815 KDL/84064 — 1 AS 600 Dodge 28 Kalem 
2 D. 1210 Ford 108 •» 
3 S. 100 Dodge 64 -

— 4 406 Dodge 9 -
» » — 5 B. 11. C Hanomağ yükleyici 27 -

• # —- 6 BM 4400 Volvo yükleyici 25 > 

• » 7 LR 12 B Loader 5 » 
ı» » — 8 JD 644 B John - Deere 17 » 

* » 9 T M - 140 - TM 150 BMC 204 » 

» » 10 Oto Elektrik Malzemeleri 83 > 

9/7/1985 

Yukarıda cinsleri yazılı vasıtalara ve iş m akmalarına ait toplam 570 kalem 
yedek parça, dosya numaralarına göre ayrı ayrı 9/7/1985 tarihinde saat 15.00'de 
ihale edilerek satınahnacaktır. 

2 — Üzerlerine ait olduğu vasıtaya ait dosya numarası yazılı teklif zarfları 
en geç 9/7/1985 tarihinde saat 14.00'e kadar Çorum - Dodurga'daki Müessesemiz Ge
nel Muhaberatına verilmiş olacaktır. 

3 — İlgili şartnameler Çorum • Dodurga'daki Müessesemiz Ticaret Şube Mü
dürlüğünden, Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Satırialma Dairesi Başkanlığından 
ve İstanbul'da Beyoğlu istiklâl Cad. Odakule İş Merkezi Kat : 10'daki TKİ, istanbul 
Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 7967/2-2 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
ANKARA 

1 — 1985-1986 yılları içinde yurtdışından ithal edilecek kömür ve cevherin 
Gözetme Hizmetleri kapalı teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır, (l yıl süre ile) 

2 — Bu hizmet ile ilgilenen firmalar aşağıdaki adresimizden ihale ile ilgili 
şartnamemizi ücretsiz olarak alabilirler. Çankırı Cad. No.- 57 Kat: 4'deki Tedarik 
ve İkmal Müdürlüğünden. 

3 — İhalemize iştirak etmek isteyenlerin şartnamemiz esaslarına göre hazır
layacakları kapah teklif mektuplarım en geç 25 Haziran 1985 günü saat 14.00'e ka
dar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Kısım Amirliğinde hazır bulundur
maları gerekmektedir. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler ve teklifler açıldıktan sonra gelecek tenzilat 
talepleri dikkate alınmayacaktır. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi değildir. 
Han olunur. 7900 /2-2 
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Bitlis Valiliği İl Daimi Komisyon Başkanlığından : 

1 — İl özel İdaresi ile Ahlat Belediyesi tarafından Ahlat İlçesinde yapılacak 
Selçuklu Oteli İnşaatına ait ilandır. 

2 — Işın keşif bedeli 153.000.000.— liradır. 
3 — İhale 4/7/1985 Perşemoe günü saat 15.00 de II Daimi Komisyon salonunda 

İl Daimi Komisyonunca 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapah zarf usulüyle 
yapılacaktır. 

4 — ihale şartnamesi ile diğer evraklar İl Daimi Encümen kaleminde ve özel 
İdare Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — istekliler; ihale şartnamesi ve eki özel şartnameyi, yapı tesis ve onarım 
işleri ihalelerine katılma Yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine 
göre; 

a) Yapı araçları, 
b) Teknik personel, 
c) Mali durum, 
d) Taahhüt durumu (Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı ayrı düzenlenecektir.) 
e) Bildirim ve belgeleri, 
f) (A) grubundan müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek kaydıyla su

retleri, 
6 — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) Özel İdare yeterlik komisyonundan alacakları iştirak belgesi 
b) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
c) İmza sirküleri, 
d) 4.590.000.— lira limit içi geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri vere

ceklerdir. 
7 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 2/7/1985 Sah günü me

sai saati sonuna kadardır. 
8 — İstekliler teklif mektuplarını 4/7/1985 Perşembe günü saat 14.00 de kadar 

makbuz karşılığında Daimi Komisyon Başkanlığına verecektir. 
9 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8080 / 1-1 -> 
TCDD İşletmesi 2. işletme Başmüdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığın

dan : ANKARA 

1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı (l) kalem malzeme hizalarında gösterilen 
gün ve saatte kapah zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 — Bu malzemelere ait idari ve teknik şartnameleri Komisyonumuzda görü
lebilir. 

3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'dur. 
4 — Postadaki gecikme kabul edilmez. 
5 — TCDD 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 
6 — Teklif verecek firmalar denenmek üzere l adet numuneyi ücretsiz olarak 

teklifle birlikte komisyona vereceklerdir. 
7 _ Teklif mektupları ihale günü en geç saat 14.00'de kadar Komisyonumuza 

verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra kesinlikle teklif mektubu kabul edilmeyecektir 
Malzemenin Cinsi: Printer Şeridi 35,5 cm. Miktarı -. 50 adet, ihale Tarihi: 

26/6/1985 Satti: 14.00 
8237 / 1-1 
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Dörtyol Belediye Başkanlığından: 

1 — Toptancı hali I. kısım ikmal inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. 
maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile 1986 yılma sari olarak eksilt
meye konulmuştur. 

Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan teb
liğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İşin tahmin edilen bedeli (100.000.000) TL. dır. 
3 — ihale 9/7/1985 tarihinde saat 16.00 da Belediye Binasında Belediye Encü

meni huzuru ile yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Fen İşlerinde mesai saatleri 

dahilinde görülebilir. 
5 — İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, yapı tesis ve onarım 

işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre. 
A — İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçeleri ile birlikte bu iş 

adına ayrı ayrı noterden alınacak. 
a) Yapı araçları, 
b) Teknik personel 
c) Mali durum, 
d) Taahhüt durumu (Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı ayrı düzenlenecektir.) 
e) Bildirim ve belgelerini, 
f) (B) Grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin as

lını ve noter tasdikli suretini, 
B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesi 
b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (1985 yılı vizeli) 
c) İmza sirkülerini, 
d) Belediye encümeninden bu iş için almış oldukları 3.000.000,— TL. geçici 

teminatını ve istenilen belgeleri vereceklerdir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 4/7/1985 günü mesai 

saati sonuna kadardır. 
7 — istekliler teklif mektuplarını 9/7/1985 günü saat 15.00'e kadar makbuz 

karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8079/1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

16 KALEM GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir, 
ı — KARABÜK'den: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — ANKARA'da : Dışkapı Çankırı Caddesi No: 57 deki Genel Müdürlüğü

müz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 26 Haziran 1985 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 7 6 2 1 1 2 - 1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 

3 KALEM MANGANI ! PLAKA SATIN ALINACAKTIR 
1. Müessesemizin ihtiyacı olan, 
— 5x100x176 Manganh Plaka 1375 Adet. 
— 3 x 26 x 130 Manganh Plaka 1086 Adet. 
— 5x112 Manganh Plaka 2698 Adet 
Teknik resim, teknik şartname, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre 

acık eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2. Eksiltmesi 28/6/1985 tarih Cuma günü saat 14.45 de Müessesemiz Alım Sa

tım Komisyonunda yapılacaktır. 
3. Geçici teminatı Teklif tutarının % 2,5 udur. 
4. Taliplilerin açık eksiltmenin yapılacağı gün ve saatte komisyonumuzda 

hazır bulunmaları, gelinemediği takdirde tekliflerini göndermeleri gerekmektedir. 
5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen teklifler geçer

li değildir. 
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edi

leceği gibi, istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 
7. ELMS Açık eksiltme mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya 

kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. Müessese
miz 2490 say ıh Kanuna tabi değildir. 8083 / ı-l • 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden: 

KİMYEVÎ GÜBRE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 
Gemlik Azot Fabrikasından 130.000 Ton kimyevi gübre kara yoluyla ve Deniz 

yoluyla Türkiye Zirai Donatım Kurumunun Muhtelif Teşkillerine naklettirilecektir. 
Şartname ve sevk planlan Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, 

İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun. Sivas, Trabzon Bölge 
Müdürlüklerimizden ve Bandırma, İzmit, Gemlik Şube Müdürlüklerimizden temin 
edilecektir. 

Kapak teklif mektuptan engeç 25 Haziran 1085 Sah günü saat 12.00 ye kadar 
Zirai Donatım Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya 
işi dilediğine vermekte serbesttir. 8081 /1-1 • 

Denizli ili Daimi Komisyonu Başkanlığından: 

1 — İstanbul İH, Eminönü ilçesi, Tavşantaşı Mahallesi Tulumba Çıkmazı No. 
7 de bulunan , Denizli İli özel İdare Müdürlüğüne ait 212 m2 yüzölçümlü arsa üze
rine inşa edilmiş olan Bodrum Kat 4 oda, l depo ve mutfak zemin kat 1 salon, 4 oda, 
1, 2, ve 3. katların her birinde 8'er oda WC. ve banyo bulunan toplam 4 katlı 35 odak 
bina 2 nci 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci yıllarına Maliye Gümrük Bakanlığınca her yıl Bütçe 
Kanunu ile tesbit edilecek artış oranlan aynen uygulanmak şartıyla 2886 sayılı Ka
nunun 46 nci maddesi uyarınca açık artırma usulüyle, yıllık (5.400.000) lira muham
men bedel üzerinden (5) yıl süreyle İşyeri olarak kiraya verilecektir. 

2 — İhalesi 3/7/1985 Çarşamba günü saat 14.00 de Denizli özel İdare Müdür
lüğü hizmet binasındaki salonda, îl Daimi Encümenince yapılacaktır. 

3 — özel şartnamesi mesai saatleri dahilinde, Denizli II Daimi Encümen Ka
leminde görülebilir. 

4 — İsteklilerin yukarıda belirtilen gün ve saatte 162.000 liralık geçici temi
natı yatırarak özel şartnamede belirtilen konuları aynen kabul ederek komisyona 
müracatlan duyrulur. 8 0 7 8 1 1 1 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
RİZE 

ÇAY PAKETLEME MAKİN ASI İLE KOMPLE AMBALAJLAMA MAKİN ASI 
SATIN ALINACAKTIR 

1 — Kuruluşumuzun ihtiyacı olarak 500 gr. lık yumuşak 250 gr. lık karton ve 
yumuşak malzeme ile çalışan makinalar ile 100 -125 - 250 ve 500 gr. lık yumuşak ve 
sert çay paketlerini koliler halinde ambalajhyacak makinaların dövizi kuruluşumuz-
ca karşılanmak üzere dış piyasadan teklif alma usulü ile satmalınacaktır. 

2 — Bu işe ait idari ve teknik şartnameler; 
a) Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü. Satınalma Müdürlüğü RlZE 
b) Çay paketleme Fabrikası Müdürlüğü Kuruçeşme - Arnavutköy/ISTANBUL 
c) Ankara Bölge Stok ve Satış Müdürlüğü Vakıflar Işhanı Opera/ANKARA 

adreslerinden temin edilebilir. 
3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin idari ve teknik şartname esasları dahi

linde hazırlayacakları proforma faturalarını engeç 29/7/1985 günü saat 17.30'a ka
dar Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü RİZE adresinde bulu
nacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri veya elden vermeleri gerekmek
tedir. 

4 — Postadaki muhtemel gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8082/1-1 • _ 

TEK Sınırlı Sorumlu Iç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden 

Müessesemize ve Müessesemize bağlı birimlerde kullanılmak üzere muhtelit 
cins ve miktarda matbu evrak bastırılacaktır. 

1 — Bu işe ait şartname TEK S. S. İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Mü
dürlüğü Şafak Apt No : 8 Tandoğan/ANKARA adresindeki Satınalma Müdürlüğün
den 5.000 TL. dilekçe karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli G.M.K. Bulvarı 
51/5 yatırılacaktır. 

2 — Bu iş için firmalar 1.250.000 TL. geçici teminat yatıracaklardır. 
3 — Son teklif verme günü 25/6/1985 saat 14.00 olup gelen teklifler G.M.K. 

Bulvarı 51/3 Maltepe/ANKARA adresinde aynı gün saat 15.00 de ihale ve Satınalma 
Komisyonu tarafından alanen açılacaktır. 

4 — Anılan tarih ve saate kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikme
lerinden müessesemiz mesul değildir. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
8202/1-1 

•— 
Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğünden -. 

1. idaremize ait muhtelif Pancar Motor, RQ 535 pompa, VT-5 kompresör, 
Andoria motor, Komatsu Dozer, Sondaj makinası. Deutz motor yedek parçaları ka
palı zarf usulü ile satınalınacaktır. 

2. Bu işe ait şartname Eskişehir Yolu 9. Km. de bulunan Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğü Makina ikmal Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi Mü
dürlüğünden bir dilekçe ile temin edilebilir. 

3. Enson teklif verme tarihi 2/7/1985 günü saat 11.00 dir. 
4 — Teklifler 2/7/1985 günü saat 15.00 de Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Şubesi Müdürlüğünde komisyon huzurunda açılacaktır. 
S. İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 8207 / 2-1 



Sayfa:.W RESMİ GAZETE ıs Haziran 1985 — Sayı : 18788 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz ihtiyacı olarak I. Rand Kompresör Yedekleri, Kalibrasyon Gazları, 
Bilgi lalem Sistemi Yurt dışından satın alınacaktır. 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak olan 
ihalenin ayrıntılı durumu aşağıda gösterilmiştir. 

İhale Tarihi Şart Bed. 
Dosya No. Malzeme Adı Miktarı ve Açılış Saati Lira 

58-TTK/78 Bilgi işlem sistemi 1 sistem 10/7/198514.00 7.500 
34 kalem 17/7/1985 14.00 3.500 

214-TTK/44 I. Rand kompresör yedekleri (723 ad.) 
2 kalem 17/7/1985 14.00 2.500 

246-TTK/73 Kalibrasyon gazları (2 tüp) 
2 — Teklif zarfları ihale günü saat 12.00'e kadar Zonguldak'ta Türkiye Taş

kömürü Kurumu Genel MUdürlüğU-Genel Muhaberat Servisi Şefliğine verilmiş ola
caktır. 

3 — Teklif zarflan İhale günü saat 14.00'e Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Dış Alımlar Satınalma Komisyonda açılacaktır. 

4 — Teklif zarfları üzerinde dosya numarası ve malzeme adı mutlaka belirtile
cektir. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkata alınmaz. 
6 — Şartnameler Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Dış Alımlar Ünitesinden dilekçe karşılığı temin edilebilir. Şartname talep edecek olan 
firmalar dilekçelerine mümessillik belgelerini de ekleyeceklerdir. 

7 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta kısmen yapmakta veya enlediğine yapmakta serbesttir. 

8167/1-1 • 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali 
işler Dairesi Başkanlığından -. 

29/5/1985 gün 18768 sayılı Resmi Gazete'nin 47 nci sayfasında ilan edilen ihate 
ilanınm 4/1. maddesinde istenilen belgelerden yalnız TSE 555 istenilecektir. TSE 864 
istenmeyecektir. 

İlan olunur. 8164 /1-1 • 
Yem Sanayii Türk A. Ş. Genel Müdürlüğünden •. 

1 — Fabrikalanmızın 1985 yılı ihtiyacı 700 kg. % 10'luk canthaxanthin maddesi 
veya 70.000 kg. % 01'lik canthaxanthin premiksi yada; bunlara eşdeğer özellikte baş
ka teknik veya ticari isimli kırmızı renk verici maddeler şartname ve sözleşme ta
sarıları dahilinde kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. 

2 — Teklif tutarının % 3'ü geçici teminat olarak yatınlacaktır. 
3 — İhale ile ilgili şartnameler Yem Sanayii Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 8. Km. Ankara adresinde Ticaret Müdürlüğünden temin edilir. 
4 — Teklif mektubunun ihale günü olan 5/7/1985 tarihinde engeç saat 14.00'e 

kadar Ticaret Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelen gecik
meler dikkate alınmayacaktır. 

5 — isteklilerin yeterlik belgesi almalan için 1/7/1985 günü saat 18.00'do ka
dar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından yeterlilik 
belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8133 / 2-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

1 — Teşkilatımız ihtiyacı için, aşağıda kot numarası, cinsi, miktarı, tahmini 
bedeli ve geçici teminat mintan yazılı etcıpman Avrupa Yatırım Bankasının satm
alına usullerine göre uluslararası ihale ile satınalınacaktır. 

Ödemeler Avrupa Yatının Bankası ikrazından yapılacaktır. 
2 — İhalenin: 
Kot No : YDS - AYB -1985/02 
Cinsi: 4 x 4 yangın söndürme aracı (Arazöz) 
Miktarı : 13 Adet 
Toplam Tahmini Bedeli : 400.000.— Amerikan Dolan 
Geçici Teminatı: 12.000.— Amerikan Dolan 
İhale açılış günü •. 1 Ağustos 1985 Perşembe günü saat 15.000 d ir. 
3 — İhale yeri: Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı, Orman Genel Mü

dürlüğü Tesisleri, 2 No. lu bina, Gazi/Ankara Türkiye'dir. 
4 — İhale sadece Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye ülkelere ve Türkiye'ye 

açıktır. 
5 — Teknik ve İdari şartnameler «Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı, 

Orman Genel Müdürlüğü Tesisleri 2 No. lu bina Gazi/Ankara Türkiye» adresinde 
görülebilir ve bu adresten 3000.— TL. karşılığı temin edilebilir. 

6 — İhalenin kot numarası, gün ve saati teklif zarfının üzerine yazılacaktır. 
7 — Teknik ve idari şartname'ye göre tanzim edilecek tekliflerin l Ağustos 

1985 Perşembe günü saat 14.00'e kadar (Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü Tesisleri 2 No. lu bina. Gazi/Ankara Türkiye» adresine ve
rilmesi şarttır. 1 Ağustos 1985 Perşembe günü saat 14,00 den sonra verilen veya pos
tada geciken teklifler kabul edilmez. 

8 — Geçici teminat Orman Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve kontrga-
rantili olacak ve Amerikan Dolarından başka para birimleri üzerinden verilecek 
geçici teminat miktarlan, Türkiyede ihaleden bir gün önceki resmi döviz satış kur
larına göre Amerikan Dolan üzerinden hesap edilecek ve İhale gününden itibaren 
en az 180 gün müddetle geçerli olacaktır. 

9 — Satıcılardan istenen diğer belgeler: 
a) Teklif mektubu ve proforma fatura (Türkçe ve ingilizce) 
b) İmalatçıyı temsil ettiğine dair, usulüne uygun olarak alınmış mahalli no

ter ve Türk Konsolosluğunca tasdikli yetki belgesi, 
c) Oda sicil kayıt sureti (Yılı içinde alınmış olacak) Kanuni ikametgahı, tü

zel kişi ise imza sirküleri, 
d) İdari ve teknik şartnamelerde istenilen bütün belgeler, 
g) İşbu satınalma 2886 sayılı Artırma. Eksiltme ve İhale Kanunu'na tabi ol

mayıp, idare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, fiatlar aynı kalmak 
şartıyla miktarlarda % 15 oranında artırma ve eksiltme yapmakta serbesttir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 8084/2-1 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Çanakkale Limanında Kılavuzluk işlerimize mütedair Palamar ve kılavuz 
servis motoru hizmeti ücreti mukabilinde yaptınlacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname, Müdürlüğümüz Mehmetçik ve Çanakkale istasyon
ları Baş Kılavuzluğundan ücretsiz olarak temin edilebilinir. 

3 — Tekliflerin en geç 5/7/1985 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Mehmetçik 
Çanakkale Baş Kılavuz Kaptanlığına verilmesi gerekmektedir. 

4 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, yapılan tek
lifleri kabul veya redde veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 8132 /1-1 
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TKİ Garp Linyitleri İsletmesi Müessese Müdürlüğünden : 

(İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR) 
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı G.L.1. Müessese Müdürlüğünce, aşağıda 

belirtilen inşaat İşi, 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi esaslarına göre, ka
palı sarf ile serbest teklif almak usulüyle ihaleye çıkartılmıştır. 

1 Işüı Adı ve Yeri : G.L.1. Müessesesi Tunçbilek Bölgesi 3 Blok 4 Ailelüc 
Lojman İnşaatı işi, 

Kesif Bedeli : 108.519.002,43 TL. 
2 — Yeterlik Belgesi : İsteklilerin ilanda belirtilen iş İçin kapalı zarf usulüyle 

serbest teklif verebilmeleri için; 
a) Kanunî ikametgahı olması, 
b) Tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi, 
d) İmza sirkülerini vermesi, 
e) Yapı araçları bildirimi, 
t) Teknik personel bildirimi, 
g) Mali durum bildirimi, 
h) Taahhüt durumu bildirimi, 
k) (B) Grubu müteahhitlik karnesi aslım (İşin keşif bedeli kadar), kapalı 

usul teklif İsteme sartnamesindeki açıklamalar dahilinde 2/7/1985 günü saat 14.00'e 
kadar G.L.1. Müessese Müdürlüğü-Tavşanlı Muhaberat Servisine vermeleri gerekmek
tedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar, telefonla yapılacak 
başvurular ve eksik belge tamamlaması dikkate alınmıyacaktır. 

3 — Yeterlik belgesi verilmesi ve uygun fiyatın teshirinde Bayındırlık ve İs
kan Bakanlığının 26/1/1985 tarih ve 18847 sayıl: Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ 
esasları uygulanır. 

4 — İhaleye iştirak edebilmek İçin yeterlik belgesi alınması şarttır. 
İhale günü ve saati yeterlik belgesinde belirtilecektir. 
10/7/1985 gününden itibaren yeterlik belgesi Müessesemizden alınabilir. 
5 — İhale konusu işe alt yerin görüldüğüne dair Tunçbilek Bölgesi İnşaat Ser

visinden alınacak işyeri görme belgesinin, yeterlik belgelerinin teklifleri ile birlikte 
G.L.1. Müessese Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilme*! gerekmektedir. 

6 — İşin geçici teminatı, keşif bedelinin % 3'ü olan 3.255.570,07 TL. dır. 
7 — İhale konusuna ait dosyalar; 
a) Ankara'da : TKİ Kurumu İnşaat Daire Başkanlığında, 
b) İstanbul'da : TKİ Satınalma Müdürlüğü Odakule Ismerkezi Kat 12 Bey

oğlu/İstanbul, 
c) İzmir'de : G.L.1 İrtibat Bürosu Şefliği 1487 Sokak No : 17/3 Alsancak/_# 

mir, 
d) Tavşanlı'da : G.L.1. Müessese Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürlüğünde, 
e) Tunçbüek'de : G.L.1. Tunçbilek Bölgesi İnşaat Servisinde, görülebilir. 
8 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 8168 / 2-1 • 
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından Bildirilmiştir: 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca 18 Haziran 1985 günü saat 16.00'ya ka
dar teklif verilmesi kaydıyla 19 Haziran 1985 tarihinde bankalara, borsa bankerleri
ne ve diğer tüzel kişilere ihale suretiyle 45 milyar lira tutarında l yıl vadeli devlet 
tahvili satılacaktır. Bu ihale ile İlgili açıklama ve teklif formu örneği T.C. Merkez 
Bankası şubelerinden temin edilebilir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 8208 /1-1 
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Samsun İl Daimi Encümen) Başkanlığından: 

1 — İlimiz Terme ilçesinde Mülkiyeti özel idareye ait tapunun pafta 2630-O-C, 
ada 89 ve parsel 46 noda kayıtlı 855 m 2 lik arsa üzerinde yaptırılacak olan özel idare 
Hizmet binası memur lojmanı, kaymakamevi ve işhanı inşaatı dosyasında mevcut 
şartnamesi dahilinde 1085, 1986 1987 yıllarına sirayetti olarak, 2886 sayılı Kanunun 
36. maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 143.445.785.— lira olup, 1985 yılında 40.000.000.— lira 1986 
yılında 88.445.785.— lira 1987 yılında 15.000.000.— lira ödenecektir. 

3 — Eksiltmeye ait ihale 4/7/1985 Perşembe günü saat 10.00 da Samsun İl 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 — Taliplilerin ihaleye İştirakleri için geçici teminatı 4.303.374.— liradır. 
5 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin dilekçelerini ve aranan belge

leri eklenmiş olarak 28/6/1985 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Samsun Vali
liğinden havale ile özel İdare Müdürlüğüne İntikal ettirmeleri gerekir. 

6 — İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları tek
lif mektuplarını 4/7/1985 Perşembe günü saat 9.00a kadar ihale Komisyonu Başkan
lığına makbuz mukabilinde ibraz etmeleri gerekir. 

7 — Bu işe ait şartname ve diğer evrak Samsun İl Daimi Encümen Kalemi ile 
Özel İdare Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 

İlân olunur. 8165/1-1 

Spor Toto Teşkilât Müdürlüğünden : 

1 — Teşkilâtımız Matbaası için 600 kg. Matris Kauçuğu satın alınacaktır. 
2 — Şartname Spor-Toto Levazım Müdürlüğünden sağlanabilir. (Zafer Mey

danı Süleyman Sırrı Sokak No : 3 Yenişehir/Ankara) 
3 — İhale 5/7/1985 günü saat 15.00 de kapalı zarfla teklif alma usulü ile 

yukarıdaki adreste yapılacak, teklif mektupları ihale günü saat 14.45 e kadar Leva
zım Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 — 600 Kg. Matris kauçuğunun tahmini bedeli 1.020.000,— (Birmilyon yirmi 
bin) TL. aı olup, geçici teminatı % 4 tür. (40.800,— TL) 

5 — İsteklilerin Ticaret veya Sanayi Odasına üye olduklarım belgelemeleri 
şarttır. 

6 — Teşkilâtımız İhaleyi yapıp yapmamakta ve eksiltmede en uygun teklifi 
tayin ve tesbitte tamamen serbesttir. 8170 / 2-1 

Çeşitli ilân 
Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından : 

GAİBE İHTAR 
Türkiye'deki ikamet adresinde bulunmayan ve mükellef olduğu askerlik göre

vini bugüne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanunun 25 
nci maddesi (ç) fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 3 ay İçinde Türkiye'ye ge
lerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmediği takdirde 
aynı kanun hükümlerine göre vatandaşlığı kaybettirme işleminin yapılacağı Hanen 
tebliğ olunur. 

111: Ankara, İlçesi: Soğukkuyu, Mahalle veya Köyü : Boryacr Mh., Hane : 133. 
Ci lt : 21, Sayfa : 9, Baba Adı : A. Cahit, Adı-Soyadı : Ronald Ervan Ergene, Doğu
mu : 1957. 8131 / 1-1 



Sayfa; 64 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 1985 — Sayı: 18785 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünden: 

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

Reaml Gazete F i h r i s t i 

Y a s a m a Bölümü: 

Sayfa 

K a n u n l a r 

3213 Maden Kanunu 1 
3218 Serbest Bölgeler K a n u n u 16 
3219 S/a ' lOSg G u n ve 7338 Say/u Veraset ve İntikal Vergis i Kanu

nunda Değişiklik Yapı lmas ı H a k k ı r d a K a n u n 19 

3220 U/2/1959 T a r i h l i ve 7201 Sayılı Tebligat K a n u n u n u n Bazı M a d 
deler inin Değişt ir i lmesine ve Bu K a n u n a B i r Madde Eklenme
sine D a i r Kanun 20 

3221 Hâk im ve Savcı Adaylar ı Eğitim Merkez i Kuru luş ve Görev
ler i Hakkında K a n u n 23 

3222 İ c ra ve İflas K a n u n u n u n Ba7 i Maddeler in in Değişt ir i lmesine ve 
3182 Sayı l ı Bankalar Kanununun 92. 93 ve 94 uncu Maddeler i ile 
H u k u k Usu lü Muhakemeler i K a n u n u n u n 500 uncu Maddesinin 
Yürürlükten Ka ld ı r ı lmas ına Da i r K a n u n 27 

3223 15131 Sayı l ı T a n m K r e d i Kooperatif leri ve B i r l i k l e r i Kanununun 
Bazı Madde ler in i Değişt iren 237 Sayı l ı K a n u n Hükmünde Ka
rarnamenin Değişt ir i lerek Kabu lü H a k k ı n d a K a n u n 35 

Ytir ittzae ve İdare Bölümü: 

A t a m a Kararı 

— İçişleri Bakan l ığ ına A i t A t a m a K a r a n 39 

Tebliğler 

— Veter iner ve Zira i Mücadele İlâç F i y a t l a n H a k k ı n d a Tebliğ 41 
— P a r a K r e d i K u r u l u n a A i t 142 No. l u Tebliğ 42 

— İlânlar 43 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


