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Y Ü R Ü T M E V E İ D A R E BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı ı 84/7993 

Balıkesir lli'nin Manyas llçesi'ne bağlı Koçtfğlu Köyü civarında ve İstanbul 
Mermer Sanayi Anonim Şirketi uhdesinde bulunan PRT: 3108 (5855/102) ruhsat 
sayılı taşocağı sahasındaki mermer maddesinin, bu ruhsat sahasına münhasır ve 
4/4/1984 tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınması; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakankğı'nın 5/4/1984 tarihli ve 176/PRT: 3108-440/07688 
sayılı yazısı üzerine, 6309 saydı Maden Kanunu'nun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/4/1984 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

T. OZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. • Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÛRK 
MİMİ Savunma Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

I. ÖZDAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

A. M . YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Devlet Bakanı 

V. HALEFOGLU 
Dışişleri Bakanı 

S. N. TÜREL 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V. ARIKAN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M . V. DİNÇERLER 
Mil l i ESltlm Gençlik ve Spor Bakanı 

l . S. GİRAY 
Bayındırlık ve Iskan Bakanı 

M . AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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A. K. ALPTEMOÇİN 
Ulaştırma Bakanı V. 

H. H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köylşlerl Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

C. BÜYÜKBAŞ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M. M . TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Atama Kararı 
İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı : H/30019 

1 — Açık bulunan 4. derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine; 

Elbistan Kaymakamı İlhan Atış, 

Midyat Kaymakamı Muzaffer Dilek, 

Bulancak Kaymakamı M. Doğan Hatipoğlu, 

Şarkışla Kaymakamı Ayhan Altın, 

Karapınar Kaymakamı Mustafa B. Demirer, 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Dursun Üstündağ, 

Dinar Kaymakamı Mahmut Esen, 

Kırşehir Vali Yardımcısı Hüseyin Onal, 

Nallıhan Kaymakamı Erhan Tanju, 

Viranşehir Kaymakamı Ali Bilir, 

Finike Kaymakamı R. Ali Uçara, 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Malay, 

Ağrı Vali Yardımcısı Ali özmez'in, 

657 Sayılı Demlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyarın
ca naklen, 

Atanmaları uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

16/5/1984 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

K. OKSAY 
Başbakan V. İçişleri Bakam 

A. TANRIYAR 
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Yönetmelikler 
Millî Savunma Bakanlığından : 

Bazı Askeri Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden 
Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelik 

BİRİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görevler 
Amaç : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisi

ne Dair 2957 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun olarak, görevlendirilecek As
kerî Hastanelerin kuruluş, görev ve organlarını, hastaneye müracaat, kabul, has
tanede yaşantı ve çıkarılma İle Döner Sermayenin İşletilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirtir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik; subay, askeri memur, astsubay, uzman jandar

ma çavuş, uzman çavuş emeklileriyle, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri Iç Hizmet 
Kanununun 69 ncu maddesinde belirlenen ailelerinden kimsesiz olup devamlı bakım 
ve gözetime muhtaç olanları kapsar. 

Tanımlar: 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen bazı kavramların tanımı aşağıdaki gi

bidir : 
1 — özel bakım veren Askerî Hastane; Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve 

kuruluşlarında gösterilecek Yönetmeliğin kapsamına giren kimselere hizmet verebi
lecek nitelikte olan Askerî Hastanelerdir. 

2 — Hak Sahibi; Kimsesiz olupta devamlı bakım ve gözetime muhtaç olan 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli subay, askerî memur, astsubay, uzman jandar
ma çavuş ve uzman çavuşlar ile bunların 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hiz
met Kanununun 69 ncu maddesinde gösterilen kimsesiz, devamlı bakım ve gözetime 
muhtaç eş, usul, furuğları ile erkek ve kız kardeşleridir. 

Görevleri : 
Madde 4 — özel bakım veren Askerî Hastanelerin görevleri aşağıda gösteril

miştir : 
1 — Hak sahiplerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını devam ettirmek ve sosyal 

ilişkilerini geliştirmek onları mutlu kılmak, 
2 — Hak sahiplerinin ilgilenebilecekleri uğraşı alanlarım araştırarak bulmak 

ve bunlara en uygun yaratıcı çabaları sağlamak, 
3 — Hak sahiplerinin boş zamanlarım değerlendirmek ve onlara hoşça vakit 

geçirme imkanlarım sağlamak suretiyle kendilerine yaşama sevinci, arzu ve isteğini 
yaratmak, 

4 — Hak sahiplerinin mağdur olmasını önlemek, toplumdaki saygınlıklarına 
gölge düşürmemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dayanışma, bağlılık, kadirşinaslık ni
teliklerine uygun olarak hizmet vermek ve bu hizmetlerin görülmesi sırasında bun
ların kişiliğine, özgürlüğüne ve inançlarına saygı göstermek, 

5 — Hak sahiplerinin hastalanmaları halinde muayene ve tedavi hizmetlerini 
yapmak veya yaptırmak, 

6 — Seferberlik ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek 
görevleri yapmak. 

YOrfltma v* Idır» Bölüme Sayfa : 3 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Sermaye, Gelir, Giderler ve Kârlar 
Sermaye Limiti: 
Madde 5 — 2957 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Milli Savunma Ba

kanlığınca özel bakım için uygun görülecek Askerî Hastanelere 100.000.000,— lira 
sermaye tahsis edilmiştir. 

Bu sermaye işletmelere yapılan hizmetin konusu, niteliği, kapsamı gibi belirli 
ölçüler dikkate almarak Milli Savunma Bakanlığınca dağıtılır. 

Sermaye dağıtım ve sonradan yapılacak değişiklikler en geç 1 ay içinde Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına bildirilir. 

Gelirler : 
Madde 6 — özel bakım veren Askeri Hastanelere kabul edilen kişilerden alı

nacak yatak ve yemek ücretleri ile Döner Sermaye faaliyetlerinden sağlanacak diğer 
hasılatlar, döner sermayenin gelirini teşkil eder. 

Giderler : 
Madde 7 — Döner Sermayeden yapılacak gider nevileri aşağıda yazılmıştır : 
1 — Döner Sermaye işlerini yürütmek için tertiplenen kadrolarda çalışacak 

memur ve İşçilerin aylık, ücret ve yollukları, 
2 — Askert kadro personelinden olup, Döner Sermaye işlerinde çalışan per

sonele 2957 sayılı Kanunun 6ncı maddesi gereğince verilecek ek görev ücretleri, 
3 — Döner Sermaye işlerinde devamlı olarak kullanılan araç ve gereçlerin 

bakım ve onarımları, 
4 — Döner Sermaye işlerinde kullanılacak her türlü kırtasiye, demirbaş, 

mefruşat' ve sair masraflar, 
5 — Döner Sermaye işletmesinde yapılacak her nevi haberleşme ücretleri. 

Sermaye Kaynakları: 
Madde 8 — İşletmelerin sermaye kaynaklan : 
1 — Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerden, 
2 — Hazinece yapılacak ayni yardımlardan, 
Í — Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan, 
4 — Bağış ve yardımlardan, 

oluşur. 
Bağış ve yardımlar sermaye limitine bağlı kalınmaksızın sermayeye eklenir. 
İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı kendilerine tahsis edilmiş olan sermaye 

tutanna ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârlan ödenmiş sermayelerine 
eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutanna ulaştıktan sonra 
İşletmeden elde edilen kârlar hesap dönemini izleyen yılın 4 ncü ayı sonuna kadar 
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Organlar ve Görevleri 

Döner Sermaye Yönetim Kurulu ve Çalışma Usulleri : 
Madde 9 — Döner Sermaye Yönetim Kurulu; Milli Savunma Bakanlığı Müs-

teşan başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Ko
mutanlıktan ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanları ile Sağlık ve 
Veteriner Daire Başkanları, Milli Savunma Bakanlığı Komptrolörlük Daire Başkam 
ve Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Daire Başkan'ından teşekkül eder. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Yönetim Kurulu üye tam sayısının mutlak ekseriyetiyle toplanır. Müsteşarın 
bulunmadığı toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu, muayyen fasılalarla veya üyelerden birinin sekretere yapacağı 
teklif üzerine sekreterin davetiyle toplanır. 

Yönetim Kurulu kararları toplantıya iştirak edenlerin mutlak çoğunluğuyla 
alınır. Yönetim kurulu sekreterliği görevini Milli Savunma Bakanlığı Sağbk ve Ve
teriner Daire Başkanı yürütür. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 
Madde 10 — Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
1 .— Döner Sermayenin İşletilmesine ilişkin konularda prensip kararları almak, 
2 — Döner Sermaye limitinin artırılmasına ilişkin önerileri inceleyerek sonucu 

Bakanlık onayına sunmak, 
3 — Gerektiğinde mevcut Döner Sermayenin özel bakım veren askeri hasta

neler arasında dağılımını tespit etmek, 
4 — Kendilerine Döner Sermayeden ücret ödenecek personele ait kadrolar için 

gerekli görülen değişiklik önerilerini inceleyerek Bakanlık onayına sunmak, 
5 —' özel bakım veren askerî hastanelerce hazırlanan bilanço ve faaliyet rapor

larına dayanarak, Döner Sermaye işleri için bir genel bilanço ve faaliyet raporunu 
hazırlamak, değerlendirmek ve Genelkurmay Başkanlığına da bilgi vermek, 

6 — Yatak ve yemek ücretleri ile diğer hizmetlere ilişkin ücret tarifelerini 
Döner Sermayenin gerektireceği diğer masrafları da karşılayacak düzeyde her yıl 
için belirlemek ve gerektiğinde meydana gelecek fiyat dalgalanmalarım da dikkate 
alarak bu tarifelerde değişiklik yapmak, 

7 — Hak sahiplerine tanınacak hastaneye kabul önceliklerinin esaslarını tespit 
etmek, 

8 — Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan gösterge rakamım belirlemek, 
9 — Döner Sermayeli kuruluşlardan alınan bilanço ve eklerine göre hazırla

nacak olan konsilide (genel) bilançoyu mali yılm bitiminden itibaren 4 ay içinde 
Sayıştay Başkanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek. 

özel Bakım Veren Askerî Hastanenin Bağlı Bulunduğu Komutanlığın Sağlık ve 
Veteriner Daire Başkanının Görev ve Sorumlulukları : 

Madde 11 — özel bakım veren Askerî Hastanenin bağlı bulunduğu Kuvvet 
Komutanlığının Sağlık ve Veteriner Daire Başkanının görevleri şunlardır : 

1 — Döner Sermaye işlerini murakabe ve koordine etmek, bu işleri idari, 
teknik ve mali bakımdan denetlemek ve bu görevlerin yürütülmesinde bağlı bulun
duğu kuvvetin ilgili ünitelerindeki teknik elemanlardan yararlanmak, 

2 — Döner Sermaye işlerini yürütmek için gerekli tekliflerini yapmak, 
3 — Döner Sermayenin taksim ediliş şekline ilişkin bağlı bulunduğu Komutanlık 

önerilerini yönetim kuruluna iletmek. 
özel Bakım Veren Askerî Hastane Baştabibinin Görev ve Sorumlulukları: 
Madde 12 — özel Bakım Veren Askerî Hastane Baştabibinin görevleri şun

lardır : 
1 — Hastaneye ait bütün sıhhi ve idari hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 
2 — Değerlendirme ve disiplin kurullarına başkanlık etmek, 
3 — Döner Sermayeye ait muhasebe ve ayniyat işlemlerini kontrol etmek, 
4 — İdari hizmetlerin yürütülmesinde Askerî hastaneler İdarî Talimatında 

(160-4) belirtilen hizmetleri de yürütmek, 
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5 — Hastaneden ilişiklerinin kesilmesine karar verilenler hakkındaki gerekçeli 
kararın yönetim kurulunca onaylanıp kesinleşmesini müteakip hastaneden taburcu 
edilmesini sağlamak, 

6 — Hastane baştabibi hastane hizmetlerinin yürütülmesinden bağlı bulunduğu 
Komutanlık ile Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hesap İşleri ve İşlemleri 

Defter Tutma ve Muhasebe Kayıtları: 
Madde 13 — Döner Sermaye saymanlığınca tutulacak defterler, muhasebe ka

yıtları ve kullanılacak belgeler için Maliye Bakanlığınca hazırlanıp, 15/2/1968 tarih 
ve 12827 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, «Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yö
netmeliği» esasları uygulanır. 

Bu Yönetmelikde hüküm bulunmayan hallerde «Devlet Muhasebesi Muamelât 
Yönetmeliği» ile «Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği» nin ilgili hükümleri uy
gulanır. 

İta Amirliği : 
Madde 14 — Döner Sermayenin itâ âmiri hastane baştabibidir. Baştabibin yok

luğunda, bu görev kendisinden sonra gelen en kıdemli bir tabip tarafından yerine 
getirilir. 

Çift İmza: 
Madde 15 — Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek-çıkacak pa

ralara ait tahsil ve ödeme fişleri ile mahsup fişlerinin ve makbuzlarının çift imzalı 
olması ve birinci derecede hastane baştabibi veya tevkil edeceği bir şahıs, ikinci de
recede sorumlu sayman veya sayman vekili tarafından imza edilmesi şarttır. Çift 
imzayı ihtiva etmeyen fişler ile tahsil, ödeme ve mahsup işlemi yapılmaz. Bunun 
aksine tahsil ve ödeme yapan veznedar sorumlu tutulur. 

Aylık Mizan ve Ek Cetvellerinin Tanzimi : 
Madde 16 — özel hizmet veren askerî hastanelerin baştabibleri ile saymanları 

tarafından her ay sonunda imzalanmış olarak aylık mizan ve ek cetvelleri ile diğer 
masraf evrakları üçer nüsha olarak tanzim edilir. Mizanın bir nüshası tetkik edil
mek üzere müteakip ay başında anılan hastanelerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komu
tanlıklarına gönderilir. 

Sorumlu Sayman : 
Madde 17 — Döner Sermayenin mali işleri ile muhasebe İşlemleri Milli Sa

vunma Bakanlığınca tahsis edilen kadroya aynı Bakanlıkça teklif edilen ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca atanan sorumlu sayman tarafından yürütülür. Saymanın yıllık 
izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zaman
larda bu görev kurumca muhasebe işlemlerini bilen memurlar eliyle vekâleten yü
rütülür. 

Sorumlu Saymanın Görevleri: 
Madde 18 — Sorumlu saymanın başlıca görevleri şunlardır : 
1 — Mali işleri mevzuatla belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve yap

tırmak, 
2 — Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahibine ödemek, 

gelirleri tahsil etmek, 
3 — Döner Sermaye idari hesabım zamanında Sayıştaya vermek, 
4 — Mali yılın bitiminden itibaren 2 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri 

ile bütün gelir ve gider belgelerini denetim için Sayıştay'a bilanço ve eklerinin birer 
örneğini de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek, 
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5 — Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne Uygun biçimde yürütülmesini 
sağlamak, 

6 — Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak, 
7 — Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kont-

rolünü sağlamak, 
8 — İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya 

gönderilmesini sağlamak, gerekli takibatı yapmak, 
9 — Gelir ve gidere İlişkin her türlü belgeleri, defter ve makbuzları saklamak, 

10 — Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını Kefalet Kanunu esas
ları dahilinde kontrol etmek, 

11 — Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe, 
defter ve kayıtlarını tutmak, tutturmak, 

12 — Muhasebe ile ilgili diğer İşleri yapmak. 
Sorumlu Saymanın ödemeden önce Yapacağı İşler : 
Madde 19 — Sorumlu sayman ödeme fişlerinde aşağıdaki hususları aramak ve 

sağlamakla yükümlüdür : 
1 — Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması, 
2 — Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması, 
3 — Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması, 
4 —- Maddi hata bulunmaması, 
5 — ödeme fişlerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması, 
6 — Hak sahibinin kimliği, 
7 — Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması. 
Sorumlu sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği öde

meleri yapmayarak, ödemeye İlişkin belgeleri gerekçesi Ue birlikte, tahakkuk me
muruna geri gönderir. Saymanın 1, 4, 5, 6, 7nci fıkralarda yazıh hususlara aykırılık 
nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz. 

Bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında yazıh hususlara aykırılık nedeniyle geri 
çevirmelerde sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman 
ödemeyi yapar. Bu durumda ita âmiri tek başına sorumlu olur. 

Saymanın Sorumlulukları: 
Madde 20 — Sayman, bu Yönetmeliğin 17, 18 ve 19 ncu maddelerinde sayılan 

görevlerinden dolayı, ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla bir
likte sorumludur. 

Takakkuk Memuru : 
Madde 21 — Döner Sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler 

tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. 
Tahakkuk memuru itâ âmiri tarafından görevlendirilir. 
Tahakkuk Memurunun Görevleri: 
Madde 22 — Tahakkuk memurları tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belir

tilen hususları aramakla yükümlüdürler: 
1 — Yeteri kadar ödenek bulunması, 
2 — Giderlerin kanun ve yönetmeliğe uygun olması, 
3 — Maddi hata bulunmaması, 
4 — ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tam 

olması, 
5 — Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması, 
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6 — İstihdamın kadro dahilinde bulunması, 
7 — Gelirlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerine uygun 

olması. 
Devir Teslim İşlemleri : 
Madde 23 — Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal İşleri ile gö

revli memurlar arasındaki devir ve teslim işlerinde «Döner Sermaye Muhasebesi 
Hesap Yönetmeliği», süre bakımından «Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliği» İle 
devir ve teslim süreleri yönünden 3/12/1974 tarih ve 15081 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanan «Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında 
Yönetmelik» hükümleri uygulanır. 

Birleşmeyecek Görevler : 
Madde 24 — İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden 

İkisi bir zat uhdesinde birleşemez. 
Veznedar: 
Madde 25 — Döner sermaye işletmesinde para alma ve ödemeye ilişkin işler 

Milli Savunma Bakanlığınca atanan kefalete tabi veznedar tarafından yapılır. Vez
nedarın izin ve görevli olması gibi nedenlerle geçici olarak ayrılması halinde bu 
görev kefalete tabi muhasebe memurlarından veya diğer memurlardan birine ve
rilir. 

Ancak, 45 günü aşan ayrılık hallerinde veznedara vekâlet edecek memur itâ 
amiri tarafından atanır. 

Veznedarın Görevleri: 
Madde 26 — Veznedarın görevleri şunlardır: 
1 — Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve 

tahsilat yapmak, 
2 — Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kayıt et

mek, bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak, 
3 — Döner Sermayeye ait para. kıymetli evrak, emanet para ve ayniyatı İş

letmenin kasasında saklamak, 
4 — Tahsilat ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini 

ve sair belgeleri saklamak, 
5 — Saymanın vereceği sair işleri yapmak. 
Veznedarın Sorumluluğu: 
Madde 27 — Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlarına göre nok

san olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyâ ve eksilmesinden doğrudan doğruya 
sorumludur. 

Vezne İşlemleri: 
Madde 28 — İşletmeye ait 150.000 lirayı geçmeyen ödemeler kasadan yapı

labilir. Bu miktarı aşan ödemeler çekle bankadan yapılır. 300.000 lirayı aşan mik
tar mesai saati bitmeden önce bankaya yatırılır. Çekler, sayman ve baştabip tara
fından imzalanır. Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca 
kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından im
zalanmak suretiyle kapatılır. 

Ambar Memuru: 
Madde 29 — işletmenin çalışma konusu ve ambar İşlemlerinin hacmi göz-

önünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi 
için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir. Ayrı bir ambar memuru görevlendi
rilmeyen hallerde, kuruluşun ambar memuru aynı zamanda işletmenin ambar 
memurluğu görevini de deruhte ve ifa eder. 
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Ambar Memurunun Görevleri: 
Madde 30 — Ambar memurunun görevleri şunlardır.-
1 — Hariçten satın alınarak ambara giren demirbaş, yiyecek, içecek, yaka

cak ve her türlü malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yan
gın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, bun
lar için gereken tedbirin alınmağı tekliflerinde bulunmak, 

2 — Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak, 
3 — Ambara giren, malzeme ve malları tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şe

kilde muhafaza etmek, 
4 — Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alın* 

di karşılığında ilgililere vermek, 
5 — Gelen ve satın alman malları muayene komisyonuna muayene ettir

mek ve ambara girişlerini düzenlemek, 
6 — Ambardan çıkarılacak malzeme ve eşyaya ait çıkış belgelerini düzen

lemek, 
7 — Ambarın sevk ve idaresini sağlamak, 
8 — Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu 

sağlamak, 
9 — Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için 

gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek mal
zeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek, 

10 — Sayman ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak. 

Ambar Sayımı: 
Madde 31 — Döner Sermaye işletmesinin ambarı her mali yılın sonunda ita 

amirince görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve tartılır. Sayım ve 
tartı sonuçlan cetvellere yazılır, ambar noksanı normal fireler gözönünde tutula
rak saptanır, ambar fazlası giriş, ambar noksanı çıkış kaydedilir. Ambar memu
ru ambar noksanından işletme saymanına karşı sorumludur. 

Avans İşlemleri: 
Madde 32 —• Tahakkuk ve ödeme belgeleriyle ilgili işlemlerin tamamlan

masını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlen
dirilen mutemetlere; 

Her yıl Genel Bütçe Kanunuyla tespit edilen miktarları geçmemek üzere 
avans verilebilir. 

Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilen avans mik
tarı kadar mutemede aynı bolümden veya başka bir bölümden avans verilebilir. 

Mutemed aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avansı aldığı tarihi izleyen 
bir ay içinde saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakten ödemek 
zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde mali yılın son ayında alınan avans
ları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapat
mak zorundadır. 

Bütçe ve Uygulama: 
Madde 33 — Sorumlu sayman tarafından hazırlanan Bütçe Tasarısı İta, 

amirince incelenip onaylanmak üzere en geç Kasım ayı sonuna kadar «Döner Ser
maye Yönetim Kuruluna» gönderilir. Yönetim Kurulu Bütçe Tasarılarını bir ay 
içinde inceler ve uygulanmak üzere ilgili kuruluşa gönderir. 
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îhaleler, Alımlar: 
Madde 34 — 2957 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Döner Sermaye İş

lemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanuna tabi değildir. 
Madde 35 — Döner Sermayeden yapılacak her türlü alım - satım ve tedarik 

hizmetleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 nci maddesi uyarınca çıkarılacak 
yönetmelik esaslarına göre yürütülür. 

İKİNCİ KISIM 
BİRİNCİ BÖLÜM 

özel Bakım Veren Askerî Hastanelerde Teşkil Edilecek Kurullar 
Değerlendirme Kurulu: 
Madde 36 — özel Bakım Veren Askeri Hastanalerde Baştabibin başkanlığın

da hastanede görevli uzman tabipler psikolog, sosyal hizmet, uzmanı fizyotera
pist ve uğraşı tedavi uzmanlarından oluşup görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

1 — Hastaneye kabul edilecek hak sahiplerinin sağlık raporları ve fizyolo
jik durumları gözönünde bulundurularak, hastaneye kabulde öncelik sırasını Yö
netim Kurulunun koyacağı prensip kararlarına göre tespit etmek, 

2 — Hak sahiplerinin tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek ve haya
ta uyumlarını sağlamak amacıyla tüm ihtiyaçlarını değerlendirmek, 

3 — Hak sahiplerinin hastane bakım ve gözetimleri süresince durumlarında 
bir düzelme olup olmadığını ve uygulanan bakım ve tedavinin eksikliklerinin bu
lunup bulunmadığım inceleyip, durumlanndaki gelişmelerle ilgili alınacak tedbir
leri kararlaştırmak, 

4 — Hastaneye kabul edilen hak sahiplerinin hastane bakımlarından sonra 
kimsesiz olduğu halde bakım ve gözetime ihtiyacı olmadan dış ortamda hayatlarını 
sürdürebilecek yetenekte olup olmadıklarına karar vermek, 

5 — Kendi isteğiyle hastaneden çıkmak isteyenlerin sağlık durumları itiba
riyle çıkmalarında sakınca bulunanlar hakkında karar vermek. 

Disiplin Kurulu: 
Madde 37 — Disiplin Kurulu; özel Bakım Veren Askeri Hastanelerde Baş

tabibin başkanlığında, hastanede görevli uzman tabipler, psikolog, sosyal hizmet
ler uzmanı, başhemşire, hak sahiplerinin kendi aralarında Disiplin Kurulunun her 
toplantısı için seçtikleri bir bayan ve bir erkek temsilciden oluşur. 

Disiplin Kurulu, hastanede görevli uzman tabiplerin önerisi ile baştabip ta
rafından Disiplin Kuruluna sevk edilenler hakkında aşağıdaki işlemleri yapar: 

1 — Hastaneye kabul edilenlerin hastanece tutulan şahsi dosyasını inceleye
rek o güne kadar işlemiş olduğu disiplinsiz hareketleri olup olmadığını tespit et
mek, 

2 — Disiplin Kuruluna sevk edilen şahsı da dinledikten sonra, disiplin bo
zucu hareketlerin karşılığında verilecek cezayı kararlaştırmak, 

3 — Disiplin Kuruluna verilenlerin hastaneden ilişkilerinin kesilmesine veya 
kesilmemesine karar vermek, 

Disiplin Kuruluna Şevki Gerektiren Fiiller ve Bunların Cezalan: 
Madde 38 — Hastaneden yararlananların Disiplin Kuruluna şevkini gerekti

ren fiiller ve bu fiiller karşılığı Disiplin Kurulunca verilecek cezalar şunlardır: 
1 — Uyarma: 
A) Hastane içinde alkol almak veya hastane düzenini ve huzurunu bozmayı 

alışkanlık haline getirmek. 
B) Kumar oynamak. 
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2 — Oda değiştirme: 
A) Kasıtlı olarak adap ve ahlak dışı davranmak, 
B) Kendilerine yapılan ihtarlara rağmen uygunsuz hareketlerinde direnmek. 
C) Hastane idaresi hakkında dedikodu yapmak, resmi makamlara gereksiz 

ve asılsız ihbarlarda bulunmak, 
D) Hastane Baştabipliğinin izni olmadan hastaneyi terketmek ve 3 günden 

fazla hastaneye gelmemek. 
3 — Hastaneden ilişik kesme : 
A) Kasıtlı olarak hastanenin ve hastane sakinlerinin eşyalarını tahrip etmek 

veya çalmak, 
B) Hastaneye kabulünde düzenlenen evrakta sahtecilik yapmak ya da bu 

kabulle ilgili yalan beyanda bulunmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hastanede Görevli Uzman Tabip, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Diyetisyen, 

Fizyoterapist, Uğraşı Tedavi Uzmanı ve Hemşirelerin Görevleri 
Madde 39 — Uzmanların görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
1 — İç Hastalıkları Uzmanı: 
A) Hastaneden yararlanananlarda gerek giziksel ve gerekse ruhsal hastalık

ların meydana gelmesinde olumsuz < osyal ve ekonomik etkenlerin önemini gözönüne 
alarak görevinin teknik gerekleri yanında, tedavinin başarısı yönünden psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve hemşirelerle birlikte ekip halinde çalışma yapar, 

B) Hastaneye kabul edilişte hak sahiplerinin genel muayenesini yapar. 
C) Hastaneden yararlananların sağlık durumuna göre nasıl bir tedavi şekli 

uygulanacağım tespit eder, 
D) Tedavi ve rehabilite edilerek kendi kendine yeterli hale gelmiş olanların 

hastaneden çıkarılma zamanını tespit eder ve değerlendirme kuruluna karar alın
mak üzere intikal ettirir. 

E) Askeri Hastaneler İdare Talimatı (160-4)'nda verilen görevleri de yapar. 
2 — Fizik Tedavi Uzmanı .-
A) Hastanedeki hak sahiplerinin tedavi ve rehabilitasyonunda; fizyoterapist, 

uğraşı tedavi uzmanı ve hemşirelerle beraber ekip halinde çalışır. 
B) Askerî Hastaneler İdare Talimatı (160-4)'de verilen görevleri de yapar. 
3 — Psikolog: 
A) Hak sahiplerinin ruhsal düzensizliğe uğramamasına dikkat eder. Hasta

neye kabullerinde intibak güçlüklerinin ortadan kaldırılması için gereken çalışma
ları sosyal hizmet uzmanı ile koordine ederek yapar. Bu amaçla onların korku, en
dişe ve duygularım açıkça ifade etmelerini teşvik eder. Kendilerine bu yolda cesaret 
verir. 

B) Hak sahiplerinin fiziki ve psikolojik işlevleri ile davranışlanndaki olumsuz 
etkileri inceler ve bu etkilerin azaltılması veya tamamiyle silinmesi için gerekli ça
lışmaları yapar. 

C) Hak sahiplerinin anlayış seviyesi, baskı altında bulunup bulunmadığı du
rumlarım tesbit eder sağlığı ile ilgili hususları yorumlar, şahıslara nasıl moral tak
viyesi yapılabileceğini diğer görevlilerin de görüşlerini alarak tespit eder. Bu amaçla 
yapılacak teşhis ve klinik tedavilerinde iç hastalıkları uzmanı ile birlikte çalışır. 

D) Askeri Hastaneler İdare Talimatı (160-4)'na göre, hastane baştabibinin ve
receği görevleri de yapar. 
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4 — Sosyal Hizmet Uzmanı: 
A) Hastaneye kabul edilenlere önce hastanenin özelliklerini, olanakları ve 

bu olanakların nasıl kullanılacağı hususunda bilgi verir. Çevresine uymasım sağ
lar, bakıcıları ile hak sahipleri arasındaki anlayışı kurar, 

B) Hastaneye kabul edilenler ile kendi mesleki teknik yöntemleri uyarınca ki
şisel ilişkiler kurar IBu ilişkilerin amacı hak sahiplerinin önceki yaşantısı, o andaki 
durumu, moral, fizik ve ekonomik yapısı, sosyal ilişkileri, ilgileri, ihtiyaçları, düşün
celeri hakkında bilgi edinmektedir.) 

C) Hak sahiplerinin ruh-beden dengesi ile hastane şartları arasındaki kar
şılıklı bağlantının etkilerinin olumlu yönde gelişmesi için, lüzum halinde gerekli 
tedbirleri uzman tabipler, psikolog, fizyoterapist ve diğer ilgililerle işbirliği yaparak 
alır. 

D) Hak sahiplerinin hukuki statüsü ile ilgili olarak; menfaatlerinin korun
ması, nafaka davalarının açılması, nafakalarının tahsili gibi hususlarda yardımcı 
olur. 

E) Hak sahiplerinin hastane içinde sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar kurma
sına, gruplara karışılmasına, akraba ve yakınları ile ilişkilerini sürdürmesine imkân 
hazırlar, 

F) Dost ve akrabalarının ve kendisine moral verecek kimselerin ziyaretle
rini sağlar. Ziyaretçi ve kimsesi olmayanların bu eksikliklerini gidermek için gay
ret sarfeder. 

G) Hak sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun eğlenceleri baştabipliğin bilgisi al
tında tertip eder. 

H) Hastaneden yararlanan her şahsın durumunu ve ihtiyaçlarını gösteren 
gizli bir dosya hazırlar ve dosyalara kişisel izlenimlerini de kaydeder. 

I) Hak sahiplerinin mektuplarının yazılmasına yardım eder, İstedikleri kitap, 
dergi, gazete ve yayınları hastane imkânları içinde sağlamaya çalışır. 

J) Hizmet personelinin hak sahiplerine karşı hatalarını düzeltir. Onlara has
taneden yararlananlarla olumlu ilişkiler kurmanın yollarını gösterir, 

K) Askeri Hastaneler İdare Talimatına (160-4) göre, Baştabinin vereceği gö
revleri de yapar. 

5 — Fizyoterapist: 
A) Fizyoterapist, klinik muayene sonucu teşhisi konan hak sahiplerinin fi

ziksel sakatlığının derecesi ı ve buna göre rehabilitasyon potansiyelinin olup olma
dığını anlamak için hastaneden yararlananlara bilimsel testler uygular (Adale testi, 
Rom testi, G. T. P. Testi ve benzeri). Test sonunda yaş, psikolojik ve genel vücut 
durumu gözönüne alınarak fizik tedavi ve rehabilitasyonun şekil ve yöntemini sap
tar ve fizik tedavi uzmanına danışarak uygular. 

B) Tedavide icap eden hallerde tıbbi ekzersizler (Çeşitli tedavi ve hareket 
metodları) fiziksel ajanlar (enfraruj, ultraviole, ultroson, boyun ve bel traksiyonu, 
alçak ve yüksek frekanslı ceryanlar, parafin, su tedavisi ve buna benzer) tatbik 
eder veya ilgili hemşireye uygulatır. 

C) Tedavi odasına gelemeyenlerin tedavisini yatağında yapar. Ayrıca hasta
neden yararlananların güvenini sağlamak amacıyla gunluk yaşayış ve çabalarında 
bağımsızlık kazanması için; yatağa yatma ve kalkma, tuvalet ihtiyacını giderme, 
beslenme, elbise giyme ve çıkarma, tekerlekli iskemle kullanma, ayağa kalkma, yü
rüme ve gezme gibi hususları hemşire yardımı ile gerçekleştirir. 

D) Hastaneden yararlananlara yardımcı cihaz verilmesi gerekiyorsa cihazın 
tipi ve özelliği hakkındaki kararı fizik tedavi uzmanı ile birlikte verir ve şahsm bu 
cihaza uyum eğitimini yaptırır. 
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E) Askeri Hastaneler İdare Talimatına (160-4) göre, hastane baştabibinin ve
receği görevleri de yapar. 

6 — Uğraşı Tedavi Uzmam: 
A) Hastaneye kabul edilenlerin akıl sağlığının korunması, fonksiyonel bir 

bozukluğa uğramaması için gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olun 
B) Hak sahiplerinin dikkatinin kitap, beden eğitimi, atelye v e bahçe ççalışma-

laraıa çekmek suretiyle yalnızlığın verdiği sosyal boşluğu gidermeye çalışır. 
C) Askerî Hastane İdare Talimatına (160-4) göre, hastane baştabibinin vere-

receği görevleri de yapar. 
7 — Diyet Uzmanı: 
A) - İç Hastalıkları uzmanı ile birlikte hak sahiplerinin beslenmesi ile ilgili 

hususlarda hastane idaresine yardımcı olur. 
B) İlgili uzman tabiplerin tavsiyelerine göre, yemek listelerini hazırlar ve bu 

listelerin hazırlanmasında hastaneden yararlananların isteklerini hastane olanakları 
dahilinde gözönûnde bulundurur. 

C) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri bozulmadan servise gelmesini 
ve hak sahiplerine dağıtılmasını temin eder. 

D) Hastaneye kabul edilenlerin yemek yiyip yemediklerini kontrol eder, di
yetleri hususunda eğitir. 

E) Mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlar. Mutfak 
hijyeni ile ilgili olarak gerekli önlemleri alır. 

F) Askerî Hastaneler İdare Talimatına (160-4) göre, hastane baştabibinin ve
receği görevleri de yapar. 

8 — Hemşireler : 
A — Hastanede mevcut uzmanlarla birlikte çalışır. Hak sahiplerine daima şef

katli, güleryüzlü, hoş görillü davranışlarda bulunurlar ve ilgili uzmanların tavsiye ve 
emrine göre gerekli bakımları yaparlar. 

B — Askeri Hastane idare Talimatında (160-4) belirtilen görevleri eksiksiz 
yerine getirirler. 

9 — Hastane Kadrosunda Görevli Diğer Personel : 
Hastane kadrosunda görevli diğer personel; hastane baştabibinin vereceği ve 

Askerî Hastaneler İdare Talimatı (160-4) de belirtilen görevleri yaparlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastaneye Kabul Edilmeme Halleri, Müraacat, Hastaneye Kabul, Hastaneden 

Çıkma ve Çıkarılma 
Hastaneye Kabul Edilmeme Halleri : 
Madde 40 — Aşağıda sayılan hastalıklara tutulanlar hastaneye alınmazlar: 
1) Tehlikeli ve bulaşıcı hastalıkları (örneğin, tedavi görmüş olsa bile aktif 

tüberküloz) olanlar, 
2) Akıl ve ruh hastalıklarına duçar olanlar, 
S) Her türlü uyuşturucu madde kullanmak alışkanlığı olanlar (İlâç, esrar, 

morfin VA), 
4) Kronik alkolikler ya da sık sık alkol almayı alışkanlık haline getirenler, 
5) Günlük hizmet ve fizyolojik ihtiyaçlarım kendi kendine görmesine engel bir 

hastalık ya da sakatlığı olanlar (ağır felçliler ya da ağır nörolojik arazı bulunanlar, 
her fürlü yatalak hastalığı olanlar). 

Müracaat: 
Madde 41 — Hak sahipleri müracaatlarını aşağıdaki makamlara yaparlar : 
1) Kapsam-maddesinde belirtilen hak sahipleri ilgili oldukları Kuvvet Komu

tanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının Personel Başkanlıklarına durumlarını 
belirten belgelerle başvururlar. 
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2) Başvurular, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının Per

sonel Başkanlığınca değerlendirildikten sonra başvuru sahipleri tam teşekküllü Askeri 
Hastanelere şevke di lirler. Askeri Hastanelerce, bu Yönetmeliğin 41 nci maddesinde 
belirtilen haller gözönüne alınarak özel bakım veren hastanelere kabul edilmeleri hak
kında sıhhi kurul raporu tanzim edilir. Kuvvet Personel Başkam, Sağlık ve Veteriner 
Daire Başkanının müşterek onayından sonra rapor kesinleşir. 

3) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkan
lıkları, Asker! Hastaneden alman onaylı heyet raporları ile birlikte, başvuru sahiplerini 
özel bakım veren hastanelere kabul edilmek üzere sevkederler. 

Başvuruda Aranacak Belgeler: 
Madde 42 — Başvuruda aranacak belgeler şunlardır : 
1) DUekçe, nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
2) Usul, füruğ, eş, erkek ve kız kardeşlerini içerecek şekilde nüfus memur

luklarından alınacak dokumlu nüfus kaydı belgesi (bu belge Kuvvet Personel Baş
kanlıklarınca sağlanır.), 

3) Mahallî mülki amirliklerinden alınmış hak sahiplerinin statüsüne göre, kim
sesiz ve bakıma muhtaç durumda olduğunu belirtir belge, 

4) Noterden tasdikli hastane masraflarını ödeyeceğine dair taahhüdname, 
5) Türk Silahlı Kuvvetlerince verilmiş sağlık fişlerinin onaylı örneği, 
6) Altı (6) adet fotoğraf. 
Hastaneye Kabul: 
Madde 43 — Hastaneye kabulde öncelik sırası aşağıdaki gibidir : 
1) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkan

lıklarınca özel batkım veren hastanelere raporları ile birlikte gönderilen hak sahipleri
nin fizyolojik yapıları da gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulunun koyacağı İl
kelere göre Değerlendirme Kurulunca hastaneye kabuldeki öncelik sırası t es bit edilir. 

2) Hastaneye kabul edilen hak sahipleri hakkında İlgili Kuvvet Komutanlıkları 
ve Jandarma Genel Komutanlığına belge verilir. 

Hastaneden Çıkma ve Çıkarılma : 
Madde 44 — Hastaneden çıkma-ve çıkarılma aşağıda gösterilmiştir : 
1) Hastaneden Çıkma : 
Hak sahipleri kendi rızaları üzerine hastane idaresine yapacakları başvuru ile 

hastaneden çıkabilirler. Ancak, bunlardan sağlık durumları itibariyle hastaneden çı
karılmaları toplum ve kendileri açısından sakıncalı olanlar hakkında değerlendirme 
kurulunca verilecek karara göre işlem yapılır. 

2) Hastaneden çıkarılma : 
A — Hastaneye kabul edilen kimsesiz ve bakıma muhtaç hak sahiplerinin has

tane bakımlarından sonra başkasının yardımı ve gözetimine ihtiyaç olmadan dış-or
tamda hayatlarım sürdürebilecek yetenekte olduğu tesfoit edilerek; hastaneden çı
karılmalarına değerlendirme kurulunca karar verilenler, hastaneden çıkardırlar. 

B — Disiplin Kurulunca haklarında hastaneden çıkarılmalarına karar verilen
ler hastaneden çıkarılırlar, bir daha hastaneye alınmazlar. 

C — Her iki halde de çıkarılma karan hastane baştabipliğince ilgili Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen kararların yönetim ku
rulunca onaylanmasından itibaren uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hak Sahiplerinin Hastane Yaşantıları ile İlgili Esaslar 

Hastaneden Yararlananların Giyimi : 
Madde 45 — Hak sahiplerinin giyimi aşağıdaki gibidir : 
1) Hak sahiplerinin çamaşır ve elbiseleri kendileri tarafından sağlanır. Durum

larına göre en uygun giyim eşyaları sağlık, sosyal ve ahlâki gelenekler zorlanmadığı 
ve sağlık İçin zararlı olmadığı takdirde, hak sahipleri İdarenin görüşüne uymaya zor-
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lanmaz. Dikişlerini dışarda diktirmek isteyenlere idare gerekli rehberliği yapar, kolay
lığı gösterir, isteyenler çamaşırlarını dışarda yıkatabilirler. 

2) Hastane baş tabipliğince uygulanan uğraşı programlarında (atölye ve 'bahçe 
çalışmaları vs.) hak sahipleri kendilerine hastane tarafından verilecek iş kıyafetlerini 
giymek zorundadırlar. 

Odaların özelikleri: 
Madde 46 — Hak sahiplerinin kalacağı odaların özellikleri aşağıda gösterilmiş

tir : 
1) Hastanenin özelliğine göre mevcut odalar tek ya da birden fazla kişilik ola

bilir. Ancak, dört kişiden fazla hak sahibi bir odada barındmlam&z. 
2) Odalar hastane baştabipliğince döşenir. Odalarda gazocagı, elektrik ocağı 

gibi araçlar bulundurulamaz ve kullanılamaz. 
3) Hastanede kadınlar ve erkekler ayrı katlarda veya kısımlarda barmdırüır. 

Oturma odaları, yemekhaneler, kitaplık ve bahçelerden ortaklaşa yararlanırlar. 
4) Hak sahipleri hastanede kedi, köpek v̂ s. hayvanları besleyemezler. 
Hastane İçi Yaşantı: 
Madde 47 — Hak sahipleri hastane içi yaşantılarında aşağıda gösterilen kural

lara uymak zorundadırlar : 
1) Hak sahipleri hastane düzenini bozmayacak şekilde uyku saatleri dışında 

akraba ve arkadaşlarını kabuı edebilirler. Hastaneden yararlananların rahatsızlığı 
halinde ziyaretini arzu ettiği kimseler hastaneye kabul edilir. Ziyaretçiler hastane İda
resince kontrol edilmedikçe hiçbir yiyecek maddesi getiremezler. 

2) Hak sahipleri yemeğe misafir kabul edebilirler. Bunlar önceden durumu 
idareye haber vermek ve yemek ücretini maliyeti üzerinden ödemek zorundadırlar. 

3) Hak sahipleri ihtiyaçlarını karşılama veya mazeretlerine binaen İzinli ola
rak ayrılmak istediklerinde hastane baştabipliğince kendilerine uygun görülecek süre 
kadar izin verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hastaneden Yararlananların ölümü Halinde Yapılacak İşlemler 

Madde 48 — Hastanede ölen hak sahiplerinin varsa yakınları durumdan haber
dar edilir. Bunlar cenaze töreni yapmak isterlerse cenaze kendilerine teslim edilir. 
Ancak, her ölüm olayında Merkez Komutanlığına bilgi verilerek cenazeler hakkında İç 
Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Hastaneden yararlanmakta iken vefat edenlerin durumu ve yapılan işlem ayrıca 
ilgili Kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Diğer Hususlar 

Madde 49 — Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlar Türk Silâhlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile Askerî Hastaneler İdare Talimatına. (160 - 4) 
tabidir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük : 
Madde 50 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı İle Sayıştay'ın g*örüşlerl de alınarak 

hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
Madde 51 — Bu Yönetmelik hükümlerini MUlt Savunma Bakanı yürütür. 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : 

6831 Sayılı Orman Kanununun Birinci Maddesine Göre Orman Sayılmayan 
Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin Faydalanma 

Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 1 nci mad

desinin ikinci fıkrasının Ç, D, E, F, G, H ve I bendlerine göre orman sayılmayan yer
ler üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan aynı Kanunun 116 ncı maddesi gereğince, sahip
lerinin faydalanma şekil ve esaslarını tayin ve t es bit etmektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, orman sayılmayan yerlerden sahiplerinin yarar

lanabilmeleri İçin yapacakları müracaata ait esasları, bunu takiben arazide yapılacak 
inceleme sonunda tutulacak tutanak ve tanzim edilecek inceleme raporu ile eklerinin 
düzenlenmesine, damga, kesim, tasıma ve kontrol işlemleriyle bildirim ve İtirazlara 
ve diğer iş ve işlemlere dair esasları kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3 — 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 1 nci maddesi uyarınca orman ta

nımı kapsamına giren ve istisna fıkralarına göre orman tanımı dışında kalan yerler 
İçin yapılacak vasıf tayinlerine ve 116 ncı maddeye göre yapılacak uygulamalara esas 
olan tanımlar aşağıda açıklanmıştır. 

a) Tabii olarak yetişen : İnsan emeği olmadan, tabu olarak meydana gelen 
ağaç ve ağaççıklardır. 

b) Emekle yetişen : Ekim Veya dikim suretiyle yetiştirilen ağaç ve ağaççık
lardır. 

c) Ağaç : Genellikle tabii olarak enaz 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen 
ve kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilere, yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç denir. 

d) Ağaççık : Tabii olarak boylanmayan, yan dallarının çoğalması ve fazlaca 
gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli 
gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere, çapı ne olursa olsun 
ağaççık denir. 

e) Meyveli ağaç ve ağaççık : Kültür formunda bulunan meyve özelliklerine 
göre yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, üzümsü, narenciye, sert kabuklu meyveler 
olarak pomolojik gruplara ayrılan ağaç ve ağaççıklardır. 

f) Topluluk : Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin aşağıdaki esaslara göre 
beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak 0,1 ve daha fazla kapalılık teşkil 
etmesi halidir. 

g) Yerleri kavramı : Ağaç ve ağaççıkların veya her İkisinin kapladığı yerler 
İle ağaç ve ağaççıkların tabii ve sun'i etkilerle kaldırılmış sahalarıdır. 

Ağaç ve ağaççık topluluğu taşımayan ihtilaf konusu mahallerin «yerleri kav
ramı» kapsamına girip girmediği yani hukuken orman sayılıp sayılmadığımn tayinin
de gözönünde tutulacak hususlar : 

1 — Teknik bilgiler : Ağaç ve ağaççıkların dip köklerinin orman refakat flo
rası müşir bitkilerinin, toprak kesltindeki ağaç ve ağaççık çürüntülerinln, humus ar
tıklarının mevcudiyetidir. 

2 — Hukuki belgeler : Ceza ve hukuk mahkemelerince verilmiş ve tetkik ko
nusu mahalle uygulanabilen ilamlardır. 
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3 — İdari behreler : Yangın, haşere ve hastalık gibi nedenlerle meydana geldi

ğini gösterir tutanak, rapor ve krokiler, işletmece o yerde yapılan kesimlere ait bel
geler, eski tarihli hava fotoğrafları ve bunlara dayanılarak yapılan 1/25.000 ve daha 
büyük ölçekli haritalar gibi belgelerdir. 

ğ) Parklar: Kasaba ve şehirlerde, beldeye güzellik vermek, halkın dinlenme
sini sağlamak maksadlyle, kamu idarelerince ayrılmış ağaç ve ağaççıklarla örtüKi 
alanlardır. 

h) Mezarlıklar : Bu yönetmeliğin uygulanmasında; Mevzuata göre tescil edil
miş şehir mezarlıkları ile köy ve kasaba halkının başlangıcı bilinmeyen çok eski za
mandan (kadimden) beri ölülerini defnettiği yerlerdir. 

i) Küme: Kapaklık derecesi 0,1 den fazla olan ve aynı zamanda ertçok 3000 
jn2 vüs'atindeki ağaç ve ağaççık topluluklarıdır. 

1) Sıra : Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaççıkların bir veya birkaç sıra 
halinde biri biri ardına yer-almasıdır. 

j) Dağınık olma kail : Ağaç ve ağaççıkların işgal ettikleri kısımlarda kapalı
lığın doğal olarak 0,1 den az olmasıdır. 

k) Ormana bitişik olmama : Devlet ormanlarından; Tarla, bağ, bahçe gibi 
kültür afazileri, özel orman, tahsisli mer'a ve toplu yerleşim alanları, 6831 sayılı Or
man Kanunu'nun 1 net maddesi istisna bendlerine göre orman sayılmayan arazi çe
şitleri, ayrıca nehir, ırmak, yaz - kış devamlı akan ve yatağı değişmeyen dere, 5668 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden. evvel mevcut olan devlet karayolu ve demir
yolu ile kilometrelerce uzanan yarıntı ve kayalıklarla, ayrılma halidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Orman Sayılmayan Yerler 

Orman sayılmayan yerler 
Madde 4 — 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 1 nci maddesi 2 ned fıkrasına göre : 
A) Sazlıklar; 
B) Step nebatları ile örtülü yerler; 
C) Her çeşit dikenlikler; 
Ç) Parklar; 
D) Şehir mezarlıklanyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski 

(kadim) mezarlıklardan ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler; 
E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen 

ağaç ve ağaççık nev'ilerlnin bulunduğu yerler; 
P) Orman sınırlan içinde veya bitişiğinde geçerli tapu kaydına dayanarak, 

orman sınırlan veya bitişik alanlar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf belge
leri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer 
yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü sahipli yerler; 

0) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, geçerli tapu İle sahipli arazi üzerin
deki yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmayan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü 
yerler; 

H) Sahipli arazide ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirile
cek olan fıstık çamlıktan ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyvalt 
ağaç ve ağaççıklar; 

1) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince dev
let ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartlan yerine getirilmiş 
bulunan yabani zeytinlikler İle 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen 
yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar; 

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşıma
yan yerler. 

Orman sayılmaz. 
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ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
Faydalanma Şekil ve Esasları 

Müracaat: 
Madde 6 — Orman Kanunu'mm 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki orman 

sayılmayan yerlerden kesim yapmak isteyenler, Orman Bölge Şefliklerine dHekçe ile 
müracaat edenler bu dilekçede kesim yapılacak arazinin çeşidi ve yüzölçümü, yeri, 
mevkii ve hudut komşuları ile içerisinde bulunan ağaç ve ağaççıkların cinsi, kesil
mesi istenen ağaçların adedi, pazar satışı veya zati ihtiyaç içinmi kesmek istediği, 
daha önce bu taşınmazın tapulu kesim iznine konu olup olmadığı belirtilir. 

Dilekçeye eklenecek belgeler : 
Madde 6 — Müracaat edenler doğrudan malik iseler dilekçelerine tapu idare

sinden alınmış tasdikli tapu kayıt örneklerini veya varsa başkaca tasarruf belgelerini 
ekleyeceklerdir. Müracaat edenler doğrudan malik olmayıp hissedarlardan birisi ise 
veya malik veya hissedarların dışında üçüncü şahıslar ise, diğer hissedarların veya 
malikin kendilerini bu işlemleri yürütmek üzere vekil mutemet tayin ettiklerini gös
teren yazılı muvafakatname belgesini de idareye ibraz etmeleri şarttır. 

Muvafakat - mutemet belgesinin düzenlenmesi: 
Madde 7 — Hissedarların veya malikin düzenleyeceği muvafakat - mutemet 

belgesinin noterden düzenlenmesi şart olmayıp, bunun yapılacak işin mahiyetini be
lirtir şekilde ilgili Orman Bölge Şefliğine hitaben yazılmış bir dilekçe olması yeter
lidir. Ancak bu dilekçenin altının «işbu muvafakatname - mutemet dilekçesi huzuru
muzda düzenlenmiş olup, imzanın bu belgeyi düzenleyen a ait olduğunu 
tasdik ederiz.» ibaresiyle köy muhtarı ve ihtiyar kurulu üyelerinden enaz ikisinin 
mühürlü tasdikleri şarttır. 

Başvuruların incelenmesi: 
Madde 8 — Başvuru dilekçesine ekli belgeler aşağıdaki şekilde incelemeye 

tabi tutulur. 
a) Başvuru sahibinin dayandığı belgeye göre hak sahibi olup olmadığı tesbit 

edilir. 
b) Belgelerin incelenmesinde tereddüte düşülmesi halinde tapu idaresinden 

veya üst mercilerden tereddütün giderilmesi istenir. 
c) Eski Türkçe olarak ibraz edilen belgelerin noterden tasdikli tercümesi 

getirilmedikçe işlem yapılmaz. 
Tamam olduğu anlaşılan müracaat üzerine Bölge Şefi araziye çıkma gününü 

İlgiliye bildirir. Bölge Şefi tamam olan müracaatları köy köy ayırır ve araziye çıkma 
günü verirken bir köydeki işlerin toptan sonuçlandırılmasını gözönünde bulundurur. 

Arazi incelemesi : 
Madde 9 — İncelemeler; biri ilgili orman bölge şefi olmak üzere enaz iki or

mancı teknik eleman, mıntıkayı bilen muhafaza memuru, muhtar veya ihtiyar kuru
lundan bir üye ve bilirkişi tarafından yapılır. Bu çalışmalar esnasmda malik veya 
vekili hazır bulunur. 

Bilirkişi; ilgili bölge şefi tarafından mahallin özelliklerini bilen ve Kanunun 
istediği özellikleri taşıyan kişiler arasından res'en seçilir. 

Arazi incelemesi engeç müracaat tarihini takibeden üç ay içinde sonuçlandı
rılır. 

Müracaat edenin bulunmaması hali: 
Madde 10 — Dilekçe sahibinin tayin olunan günde taşınmaz başında hazır bu

lunmaması halinde inceleme, aynı köye diğer müracaatlar için İkinci defa gidildiğin-
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de yapılır. Bu defa da bulunmaması durumunda müracaat yapılmamış sayılır ve 
sonuç müracaat sahibine duyurulur. 

Madde 11 — Bölge başmüdürleri ve orman İşletme müdürleri bu İşlerin hac
mine göre yeteri kadar teknik elemanı inceleme işlerinde görevlendirirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Belgelerin İncelenmesi ve Araziye Uygulama 

Geçerli mülkiyet ve zilyetlik belgeleri : 
Madde 12 — Tapu kayıtlarıma neler olabileceği aşağıda belirtilmiştir. 
1 — Geçerli yoklama kayıtları : 1848 den 1891 yılma kadar yazımı yapılan 

taşınmazlara ait defterlerden tahsisin gerektirdiği harç ve rüsumu verilerek kaza 
veya llva'nm idare meclisince tasarrufları tasdik edilerek geçerli kılınan tapular, 

2 — Hakkı karar ve senetsiz tasarrufa ve kayıt tashihi muamelelerinin sureti 
ihdasına dair 19/4/1926 tarih ve 810 aayılı Kanunla tesis edilen tapular, 

3 — özel kanunların uygulanması sonucu idari yoldan tesis edilen tapular 
(3573, 6777, 4753 ve 2510 sayılı kanunlarda olduğu gibi) 

4 — Kadastro ve tapulama kanunlarına göre tesis edilmiş tapular, 
Tasarrufların tayininde diğer unsurlar : 
Madde 13 — Türk Medeni Kanununa göre veraset ilamı, istimlâk karan, cebri 

icralarda ihale kararı, tasarruf tayininde esas olan unsurlar olup inceleme sırasında 
bu durum gözönünde bulundurulur. 

Zilyetlik; şey üzerinde fiilen tasarruftur. Bu yönetmeliğin uygulanmasında 
zilyetlik tapuya kayıtlı olmayan taşınmaz mallarda tasarrufu belirtmektedir. 

766 sayılı Tapulama Kanunu'na göre zilyetliği is bat eden belgeler; 
1 — On yıl veya daha önceki vergi kayıtlan, 
2 '— Müdahalenin men'ini tazammun eden, zilyet lehine kesinleşmiş ilâmlar, 
3 — Tasdikli irade suretleri ve fermanlar : Miri arazilerin kullanma haklan-' 

nın padişahlar tarafından şahıslara ilahe, tefviz ve tahsisini gösterir belgeler, 
4 — Muteber mütevelli, sipahi, mültezim, temessük veya senetleri: Miri ara

zinin kullanma hakkım; Tanzimatın ilânına kadar tımar ve zeamet sahiplerince, 
tanzimattan sonra mültezim ve muhasıllar tarafından şahıslara intikalini gösteren 
belgeler, 

5 — Kayıtlan bulunmayan tapu senetleri : Açıktan verilmiş veya mahallince 
tapu arşivine gönderilmemiş binnetlce kaydı bulunmayan senetler, 

6 — Hazineyi hassa senedi: Emlâki şahaneye ait gayri menkullerle ilgili akit 
ve tescil işlerinin kayıtlanmn tutulduğu emlâki humayum komisyonlarınca verilen 
senetler, 

7 — Muvakkat tasarruf ilmühaberi: «Defterhane» den tuğralı tapu senetleri 
verilinceye kadar tapu idarelerince verilmiş tasarruf belgesi, 

8 — Tasdiksiz (gayrimusaddak) tapu yoklama kayıtları : 1848 tarihinden bağ
lıyarak aralıklı olarak 1891 yılına kadar devam etmiş bulunan tahrir yoklamaları 
neticesinde tesis edilen defter kayıtları ilgilisince harç ve rüsumu verilmemiş ve bu 
nedenle de kaza veya liva meclisince tasdik edilmemiş kayıtlar, 

9 — Mülkname, muhasebatı atike kayıtlan : Mülknameler kamu yaran olma
dan ve bedel alınmadan verilmiş belgelerdir. Muhasebatı atike kayıtlan İse sanat 
ve ticaret için devletten izin alındığım gösteren gediklere ait tasarruf belgeleri, 

10 — Mubayaa, istihkam ve ihbar hüccetleri : Mubayaa hücceti, mülk nevin
den olan taşınmazın alım, satım ve diğer işleri şer'iye mahkemelerince yapılan ve 
karşılığında verilmiş olan begleler, 
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istihkam hücceti; İhtilaflı durumlarda bilirkişi incelemesi sonucuna göre mah
keme onayım taşıyan belgeler, 

İhbar hücceti; Yeniden hüccet verilmesi iğin mahkemeye başvurulması halin
de tanıklık Özerine verilen belgeler, 

11 — Evkaf idaresinden tapuya devredilmiş tasarruf kayıtlan : Vakıf taşın
mazlara alt mütevelliler tarafından verilen «Mütevelli temessük» ve senedine alt def
ter kayıtlarının tapu İdarelerine devrediimemesi sonucu elde kalan belgeler, 

Sahiplillk: 
Madde 14 — Orman sayılmayan ve kesim talep edilen yerlerde sahiplillk 0333. 

sayılı Orman Kanunu'nun 1 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre : 
1 — (F) bendine giren yerlerden orman sınırlan içinde veya bitişiğinde olan 

yerler Ue (G) bendine giren yerlerde ve (H) bendinde sözü edilen fıstık çamlıkları 
ve palamut meşeliklerinde sahiplillk geçerli tapu Ue, 

2 — (Ç), (D), (E) bentlerine giren yerlerle (F) bendine dahil olupta orman 
sınırlan içinde veya bitişiğinde olmayan alanlarda, (H) bendine giren fıstık çamlıktan 
ve palamut meşelikleri haricindeki her nevi meyvah ağaç ve ağaçcıklann bulunduğu 
yerlerde tapu kaydı veya diğer tasarruf belgeleri ile ispatlanır. 

Sahiplilikte münhasıran tapu İle tasarrufun öngörüldüğü hallerde bu Yönet
meliğin 12 nci maddesine göre, sahiplilikte tapu dışında diğer tasarruf, belgelerinin 
de geçerli olduğu hallerde ise yine bu Yönetmeliğin 13 ncü maddesine göre İnceleme 
yapılır. 

Belgelerin incelenmesi ve araziye uygulanması: . 
Madde 15 — ibraz edilen tapu ve tapu yerine kaim tasarruf belgesi asafrfakl 

hususlar dikkate alınarak incelenir, araziye uygulanır ve karara vanltr. 
Tapunun tesis tarihindeki mevzuata göre iktisabının haklı olması, el dt g i r 

melerde ilk tesis kaydının stibepsiz yere değiştirilmemiş bulunması, İlk tesis ta; < tın
daki hudutların sabit ve muayyen (patika, kurudere, yoL dağ, cebel, çayı?, pına* p?U 
gayrimuayyen isimler taşımayan değişmez şuurlardan) olması, arazi nevi ve mik
tarı, iddia edilen araziye uygun bulunması gerekir. 

Bu uygulama gerçek genişlikleri tapuda yazılı miktardan çok fazla olan hu
duttan sabit ve muayyen olmayan ve bu suretle hududa hangi noktadan itibar edile
ceği bilinmeyen yerlerde tapulu kesim izni verilmez. 

Hudutlan sabit ve muayyen olmayan, yüzölçümü tapuda yazılı miktan geçen, 
fakat bir nokta veya sınırda araziye tatbik kabüiyeti bulunan tapularda sabit ve 
muayyen bir nokta veya sınır esas alınarak tapuda yazılı yüzölçümü kadar yerde 
tapulu kesim izni verilir. 

Zilyetlik belgesinin araziye uygulanmasında da yukarıdaki hususlar gözönünde 
tutulur. 

Keşif tutanağı 
Madde 18 — incelemeye tabi tutulan taşınmaz; 
a) 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116. maddesinin (A) fıkrasında sayılan yer

lerden olduğu tesbit edildiği takdirde durum bir tutanakla belirtilir, bu tutanağa 
göre hasırlanan rapor Orman işletme Müdürlüğünün tasdikini takiben hak sahibine, 
arazisi üzerindeki ağaç ve ağaçcıklann hiçbir kayda tabi olmadan kesilip nakledile
ceği hususu bölgesince yazılı olarak bildirilir. 

b) Aynı maddenin (B) fıkrasına giren yerlerden parklar ve mezarlıklarla, bu 
fıkra kapsamına giren yerlerin sahiplerinin pazar satışlan için yapacakları kesim 
talepleri, tbu Yönetmeliğin 9 ncu maddesine göre kurulacak heyetçe incelenerek ge
rekli rapor düzenlenir. Rapor İşletme müdürlüğünün görüşleri ile birlikte Orman 
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Bölge Başmüdürlüğünün onayına sunulur. Onay'ı takiben damga, kesim ve nakliye iş
lemleri bölgesince yürütülür. 

c) Aynı maddenin (B) fıkrasında sayılan yerlerden (parklar ve mezarlıklar 
hariç) sahiplerinin zati İhtiyaçları için kesim istekleri ilgili Bölge Şefi Başkanlığın
da mıntıkayı bilen muhafaza memuru, muhtar veya ihtiyar kurulundan bir üye 
ve bilirkişiden kurulu bir heyetçe arazide incelenerek gerekli tutanak ve rapor ha
zırlanır. Bu raporun İşletme Müdürlüğünce tasdikini takiben damga, kesim ve nak
liye işlemleri bölgesince yürütülür. 

Verilen emvalin yerinde kullanılıp kullanılmadığı bölgesince takip ve kont
rol edilir. 

İnceleme raporu, harita ve kroki hazırlanması 
Madde 17 — Arazide alınan notlar ve tanzim olunan keşif tutanağına istinaden 

kesim izni verilsin Veya verilmesin büroda inceleme raporu, harita veya kroki tanzim 
edilir. Kesim izni verilecek ise inceleme raporu ve ekleri 16 ncı maddesinin (a) ve (c) 
fıkrasına giren yerler için Orman İşletme Müdürlüğüne, (b) fıkrasına giren yerler 
'Çin ise Orman Bölge Başmüdürlüğünün onayı alınmak üzere gönderilir. 

İnceleme raporu ve keşif tutanağı bu Yönetmeliğinin ekindeki örneklerine uygun 
olarak düzenlenir. 

Harita veya krokide incelemesi yapılan taşınmazın sınırlarıyla arazideki fiili sı
nırları, sınırlandırılmış ve boyanmış olarak arazi çeşitleri, komşu bulunduğu arazi çe
şitleri ile bunların Sahipleri ve ara hudutları, ayrıca taşınmaza göre orman kadastro 
(tahdit) yapılmış ise orman kadastro sımrı gösterilir. 

İnceleme raporu, harita veya kroki her tapu için ayrı ayrı yapılır. Ancak sahibi 
aynı olan birkaç tapuya ait taşınmazlar birbirine bitişik iseler, inceleme raporu, ha
rita veya kroki müşterek tanzim olunur. 

Tebligat ve dikili ağaç damgası 
Madde 18 — İnceleme sonunda tapulu kesim izni verilmeyeceği anlaşıldığı tak

dirde, durum, sebepleride açıklanmak suretiyle bölge şef ilgince bir yazı ile ilgiliye bil
dirilir. 

İnceleme raporu onaylanmış, tapulu kesim izni verilecek yerler İçin, dikili ağaç 
damgası yapılmak üzere taşınmazın bulunduğu yere gidileceğini ve ilgilinin hangi gün 
ve Saatte orada bulunması gerektiğim bölge şefi bir yazı ile müracaat Sahibine bildirir. 

Dikili ağaç damgası; Tasdik edilmiş inceleme evrakımn Bölge Şefliğine geliş 
tarihinden, daha önce tapulu kesim muamelesi görmüş yerlerde İse müracaat tarihin
den itibaren bir ay içerisinde yapılır. 

İtirazlar ve itirazların incelenmesi 
Madde 19 — Bölge Şefliğince hazırlanan inceleme raporuna İşletme Müdürlüğü 

nezdinde itiraz olunduğunda Orman İşletme Müdürlüğünce, Orman Bölge Başmüdür
lüğü nezdinde itiraz olunduğunda ise Başmüdürlükçe kurulan teknik heyetçe arazi ve 
dosya üzerinde yeniden ve aynı usullere göre incelettirilme yaptırılarak İtirazlar bir 
rapora bağlattırılır. Rapor sonuçları ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Kesim, damga ve nakliye 
Madde 20 — Bu Yönetmeliğin 18 nci maddesine göre Bölge Şefliğinde dikili ağaç 

damgası yapılan ağaçlar, damgayı takiben en geç onbeş gün içinde ilgilisi taıafından 
kesildikten ve kütüğü dibinde boylarına ayrıldıktan sonra, Bölge Şefi mahalline gider 
ve dikili ağaç zabıtnamesine uygunluğunu gördüğü takdirde yapacak emvali mamul 
damga ile damgalıyarak, tomruk zabıtnamesini tanzim eder. Elde edilen yakacak odun 
varsa o da miktar olarak zabıtnamede yazılır. Zabıtnamede yazılı emval mevcut nak
liyeye (bağlanır. 

Mevcut nakliyeye bağlanan emval en geç onbeş gün içinde nakledilir. 
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BEŞİNCİ BOLUM 

Hizmet Giderlerinin Karşılanması 
Giderlerin karşılanması 
Madde 21 — Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki pa

zar satışları İçin yapılacak işlemlerde idarenin yapacağı her türlü giderler müracaat 
«ahiplerince karşılanır. 

Bu giderler; 
a) Arazi incelemesine katılacak devlet memurlarının kadro derecelerine göre 

hakettikleri kanuni görev yolluklarım, 
b) Zorunlu olarak kullanılması gerekiyor ise devlete ait hizmet vasıtalarının 

akaryakıt ve amortisman giderlerini, 
c) Arazi incelemesine katılacak muhtar, ihtiyar kurulu üyesinin yollukları ile 

bilirkişi, lüzumu halinde çalıştırılacak işçi ücretlerini, 
Kapsar 
Avans 
Madde 22 — 21 nci maddede belirtilen giderler için, yapılacak işin hacmi, İşye

rinde kalınacak süre ve gidiş geliş yol mesafeleri dikkate almarak idarece belirlene
cek yeterli miktarda paranın orman işletme müdürlüğüne avans olarak yatırılmam 
yazılı olarak müracaat sahibinden istenir. Müracaat sahipleri bu avansı işletme mu-
hasa besine yatırmak zorundadırlar. Bu avans yatırılmadan arazi incelemesine çıkıl
maz. 

Giderlerin belirlenmesi 
Madde 23 — Hizmetin yerine getirilmesi için yapılan bütün giderler görevi ya

pan kişilerce bir tutanakla belirlenir ve imzalanır. 
Bu tutanağın bir sureti harcırah beyannamesine diğer sureti avans mahsup fisine 

eklenir. 
İtirazen inceleme giderleri 
Madde 24 — Mahalli Orman Bölge Şefliğince yapılan müsbet inceleme raporu, 

İşletmece veya Orman Bölge Başmüdürlüğünce onaylanmadığından; Hak sahibinin 
itirazı üzerine yapılacak ikinci inceleme giderleri orman idaresince karşılanır. Ancak, 
Mahalli Orman Bölge Şefliğinin menfi inceleme raporuna itiraz hailinde ikinci incele
me giderleri müracaat sahiplerince karşılanır. 

Hizmet giderlerinin birleştirilmesi 
Madde 25 — Arazi incelemesi birden fazla müracaat sahibi adına yürütülmüş 

ise yapılan giderler bu şahıslar arasında uygun şekilde taksim edilir ve gider tuta
nağında belirtilir. 

Ödeme ve mahsup 
Madde 26 — Hertürlü giderlerin ödenmesi ve mahsup işlemleri sarf evrakına 

müsteniden usulüne göre İsletme Müdürlüğünce yapılır. 
Hesapların ve ödemelerin kontrolü 
Madde 27 — Avansların tahsili ile hesaplardan yapılacak her türlü ödeme ve 

İade işlemleri Orman Genel Müdürlüğünce genel hükümlere göre kontrol edilir. 
ALTINCI BOLÜM 

İdari Hususlar 
Köy dosyalarının tutulması 
Madde 28 — Bu Yönetmeliğe göre tanzim olunacak dosyalar, Bölge Şefliklerinde 

köy köy ve İşlem numarasıyla, tasnif olunur. Her köy dosyasının klasörüne işlemleri 
gösteren liste konur. Aynı yer için daha önce müracaatta bulunup bulunulmadığı araş
tırılır. Taşınmaz aynı ise müracaat dilekçesi aynı dosyadan İşlem görür. İnceleme ya
pılması gerekiyorsa dosya muhteviyatı da gözönünde bulundurularak hareket edilir. 
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Kesimlerin kaydına mahsus defter 
Madde 29 — Orman sayılmayan sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan kesim 

talebinde bulunanların ve yapılan kesimlerin kaydına mahsus defter bölgelerde mun
tazaman tutulur. 7ü sonunda yapılan kesimlere ait cetvel Bölge Başmüdürlüğüne, 
Başmüdürlükçe de ikmal edilerek Genel Müdürlüğe gönderilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

özel ormanların parçalanması 
Madde 30 — İnceleme sırasında taşınmazın Orman Kanunu'nun 47 ve 52 nci 

maddelerine aykırı olarak, gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanların parçalanması 
suretiyle meydana getirildiği anlaşılırsa bu İşlem hükümsüz sayılıp tapu kaydının eski 
haline getirilmesi için dava açılır. 

Kadastro dışı kalan ormanlar 
Madde 31 — İnceleme sırasında herhangi bir nedenle orman şuurları (tahdit -

Kadastro) dışında kaldığı tesbit edilen ormanlarda bu Yönetmeliğe göre kesim izni 
verilmez. Bu yerler orman kadastrosu yapılmak üzere merkeze bildirilir. 

Kesim izni verilmeyecek yerler 
Madde 32 — 6831 sayılı Orman. Kanunu'nun 1 nci maddesinin birinci fıkrasın

daki tanım kapsamına giren bütün ormanlarda, orman kadastrosu veya orman tah
didi yapılarak srmrLaması kesinleşmiş devlet, gerçek ve tüzel kişilere alt özel orman
larda, kesinleşmiş mahkeme kararıyla orman sayılan yerlerde, mülkiyet anlaşmazlığı 
mahkemeye intikal etmiş, henüz çözüme kavuşmamış taşınmazlarda, kesim İzni ve-
rilmiyeceği gibi ayrıca özellik arz eden : 

A) Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanların tapularının parçalanarak kü
çültülmesi suretiyle meydana getirilmiş alanlarda, 

B) İzin ve irtifak hakkı tesisi suretiyle geçici olarak kullamma açılan orman
larda, 

Kesim izni verilmez. (A) bendinde belirtilen yerler için özel orman statüsü uy
gulanır. 

Kesim talebine konu yerlerde sahamn büyüklüğü kısıtlayıcı bir faktör ise; Yüz
ölçümünün hesaplanmasında sonradan orman örtüsü kaldırılmış yerlerinde dikkate 
alınması gerekir. 

Devletleşen ormanlar 
Madde 33 — İncelenen taşınmazın kısmen veya tamamen orman sayıldığı, dev-

letleştirildiği ve iadeye tabi ormanlardan olmadığı anlaşılırsa genel hükümlere göre 
tapu tashihi veya tapu iptali cihetine gidilir. 

Devletten başkasına ait ormanlar 
Madde 34 — İncelenen taşınmazın devletten başkasına ait orman olduğu anla

şıldığı takdirde 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri gereğince İşlem yapılır. 
Tescil edilmiş mezarlıklar 
Madde 35 — Tapu Kanunu'nun 24 üncü maddesiyle köylerdeki terk edilmiş ve 

kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait mezarlıkların köylerin manevi şahsiyeti namına tes
cili kabul edildiğinden bu mezarlıklar için mülkiyet belgesi aranmaz. 

Mezarlık kesimlerinde aranacak belge 
Madde 36 — Tescil olunmamış ve tescile tabi olmayan mezarlıklar devlet or

manlarıyla bitişik iseler sadece mezarların işgal ettiği saha dahilinde kesime izin ve
rilir. 

Mezarlıklarda kesim taleplerine mülki idare amirlerince verilecek ve kesimde 
sıhhi ve idari yönden bir sakınca görülmediğini belirtir bir belgenin de eklenmesi ge
reklidir. 
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Mütemmim' cüz ve kişiler 
Madde 37 — Kesim talebine konu olan arazi üzerindeki ağaçlar onun mütemmim 

cüz'l (tamamlayıcı parçası) dır. Ve asıl gey üzerinde meydana gelen mülkiyet hakkı 
mütemmim cüz olan ağaçlan da kapsamına aldığından ağaçlar taşınır hale geldikten 
sonra satılabilir. 

Kesim talebine konu olan yerlerde, ağaçlan satın alanlar ancak malikinin veya 
vekilinin ağaçlan kesmesinden veya kestirmesinden sonra Orman Genel Müdürlüğüne 
kargı muhatap olabilirler. Aksi halde, ağaçlar satın alınmış olsa dahi kesim talebi ve 
sonuçları İle ilgili olarak çıkacak ihtilaflarda idarenin muhatabı arazi sahibidir. 

Meyveli ağaçlar 
Madde 38 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde meyveli ağaçlar hak

kındaki özel hükümler uygulanır. 
Ağaçlık alanın tesblti 
Madde 39 — Aynı parsel içinde birbirinden ayıncı unsurlarla ayn'an sahalar

daki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler ile Devlet ve özel orman statüsüne girmeyen 
balen geçerliliğini koruyan tapu ile sahipli arazi üzerindeki her nevi ağaç ve ağaç
larla örtülü alan, üç hektarı geçmiyor ise bu tapulu yerlerdeki ağaç ve ağaççık
larla örtülü, alanlar blribirlerine bitişik olsalar dahi bu Yönetmelik hükümlerine göre 
ayn işleme tabi tutulurlar. 

Ancak; Bu hallerde dahi işlem görecek tapunun orman sayılan yerlerden İfra-
zen bölünmemiş olması gerekir. 

Yürürlükten kaldırma 
Madde 40 — Bakanlık Makamının onayı ile 29/11/1961 tarihinde yürürlüğe ko

nan «6831 saydı Orman Kanunu'nun 1 nci maddesine göre Orman Sayılmayan Yerler
den Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esaslan Hakkında Yönetmelik» yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü Yürütür. 

ARAZI KEŞİF TUTANAĞI 
1 — Raporun tarih ve No.su t 
2 — Başvuru sahibinin 

a) Adı Soyadı 
b) Dilekçe tarihi : 
c) Dileği 

3 — Tapulu kesim istenilen yerin : 
a) Bölgesi : 
b) İşletmesi : 
c) Başmüdürlüğü : 

4 — Tapunun/Zilyedlik belgesinin 
a) Sahibi : 
b) Mevkii 
c) Vasfı 
d) İktisap şekli : 
e) Tarih, yevmiye, cilt, sahife, parsel No: 
f) Yüzölçümü : 
g) Hudutları : 

Doğusu 
Batısı 
Kuzeyi < 
Güneyi 
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5 — İncelenen taşınmazın 
a) Fiili hudutları (komşu arazi sahip ve va

sıfları ile birlikte) 
Doğusu : 
Batısı : 
Kuzeyi : 
Güneyi 

b) Arazideki yüzölçümü ı 
6 — Komşu arazi sahipleri ile ihtilaflı olup olmadığı, 

ihtilaf varsa 
a) Mahkemeye intikal etmiş ise son durumu, 
b) Aksi taktirde ihtilafın Muhtarlıkça belgelen

mesi : 
c) Şahit ve bilirkişi ifadeleri ile tesbiti ; 

7 — Mülkiyet belgesinin 
a) Geçerlilik durumu 
b) Araziye uyup uymadığı t 
c) Gerekiyorsa diğer özellikleri : 

8 — İncelenen taşınmazın 
a) Üzerindeki ağaç toplulukları ve dağılış şekli 
b) Toprağın kısaca tavsifi 
c) Arazi kullanım şekilleri : 

9 — Numaralanan dikili ağaçların 
a) Cinsi 
b) Ad. ve tahmini m 3 ve St. miktarı : 
Yukarıda belirtilen hususlar, belgelerin incelenmesi, sabit ve bilirkişi beyan

ları ve arazideki bulgulara göre tarafımızdan tesbit edilerek işbu keşif tutanağı 
mahallinde tanzim edilip müştereken imza altına alındı. 

/ /198 
Orman Bölge Şefi Teknik Eleman Orman Muhafaza Memuru 
Muhtar veya Üye Bilirkişi Başvuru sahibi 

Not : 
1 — Keşif tutanağı imzasız bırakılmayacaktır. Yapılan keşfe itiraz varsa, iti

raz edenler, nedenlerini belirtmek suretiyle imzalıyacaklardır. 
2 — İncelenen yer 1744 sayılı Yasanın 2 nci m. ile sahibine intikal etmek 

üzere çıkarılmış ise ve bu husus tapunun iktisaphanesinde belirtilmemiş ise tuta
nakta ayrıca belirlenecektir. 

ARAZİ İNCELEME RAPORU 
1 — Raporun tarih ve No. su : 
2 — Başvuru sahibinin : 

a) Adı Soyadı 
b) Dilekçe tarihi : 
c) Dileği 

3 — Tapulu kesim istenilen yerin : 
a) Bölgesi : 
b) İşletmesi : 
c) Başmüdürlüğü : 

4 — Tapunun/Zilyedlik belgesinin 
a) Sahibi : 
b) Mevkii : 
c) Vasfı i 
d) İktisap şekli : 
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e) Tarih, yevmiye, cilt, sahife, parsel No: 
f) Yüzölçümü : 

g) Hudutları 
Doğusu 
Batısı 
Kuzeyi 
Güneyi 

5 — İncelenen taşınmazın 
a) Füli hudutları (komşu arazi sahip ve va

sıflan İle birlikte) 
Doğusu 
Batısı : 
Kuzeyi 
Güneyi 

b) Arazideki yüzölçümü 
6 — Komşu arazi sahipleri ile ihtilaflı olup olmadığı, 

ihtilaf varsa 
a) Mahkemeye intikal etmiş ise son durumu, 
b) Aksi taktirde ihtilafın Muhtarlıkça belgelen

mesi 
c) Şahit ve bilirkişi ifadeleri ile tesbiti 

7 — Mülkiyet belgesinin 
a) Geçerlilik durumu : 
b) Araziye uyup uymadığı 
c) Gerekiyorsa diğer özellikleri : 

8 — İncelenen taşınmazın 
a) Üzerindeki ağaç topluluktan ve dağılış şekli 
b) Toprağın kısaca tavsifi 
c) Arazi kullanım şekilleri 

9 — Numaralanan dikili ağaçların 
a) Cinsi ı 
b) Ad. ve tahmini m 3 ve St. miktan 

10 — incelenen yer orman sayılan yerlerden ise nedenleri 
a) 6831 S. Or. K. nun 1. m 1. fıkrasına girmesi 

nedeniyle 
b) Kesinleşmiş orman tahdit ve kadastro sınırları 

içerisindedir. 
c) Kesinleşmiş mahkeme karan ile 

11 — İncelenen yere tapulu kesim izni verilmeme ne
deni 
a) Üstteki 10. maddede belirtilen orman sayılan 

yerlerdendir. 
b) Yönetmeliğin 7. m. nin bendine giren yerdir.: 

12 — İncelenen yere tapulu kesim izni verilmesi nedeni 
6831 Sayılı Or. K. nun 1. m. 2. fıkrasının hangi ben
dine girmektedir. 
Tapulu kesim iznine konu taşınmazda yapılan keşif ve inceleme sonucunda 

bu taşınmazın ve taşınmaz üzerindeki ağaç ve ağaççıkların/ağaç ve ağaççık top
luluklarının orman kanununun 116. maddesi kapsamı içinde/dışında kaldığından, 
tapulu kesim izni verilmesi/verilmemesi gerektiği kanaatiyle bu inceleme raporu 
tarafımızdan tanzim edildi. / /198 

Bölge Şefi Teknik Eleman 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulamasına Dair 
Yönetmelik 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde ı — Bu Yönetmeliğin amacı, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigor

talar Kanununa tabi sigortalılar ile ilgili işlemleri düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 36 nci maddesi 

uyarınca hazırlanan bu yönetmelik, anılan Kanun kapsamına giren sigortalıların 
başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esasları, tescille ilgili işlemleri, si
gortalılığın başlangıcı, devamı, sona ermesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi, 
tahsili ve bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esaslarım kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Sigortalı : 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre 

sigortalı sayılan kimseleri, 
b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri, 
c) İşveren vekili : İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan 

kimseleri, 
d) İşyeri -. Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri, 
e) Süreksiz İş ; Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri, 
f) Gelir : Sigortalıya ve hak sahiplerine, Işkazaları ile Meslek Hastalıkları 

Sigortasından yapılan tahsise bağh ödemeyi, 
g) Aylık ; Sigortalıya veya hak sahiplerine Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Si

gortalarından yapılan tahsise bağh ödemeyi, 
h) Hak sahibi : Sigortalının veya 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigorta

lar Kanununa göre aylık veya gelir almakta olanların ölümü halinde, gelir veya 
aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını, 

i) Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu, 
)) Sosyal güvenlik kuruluşları : T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku

rumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddecinde belirtilen 
sandıkları, 

k) Katsayı : Her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilen ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

1) İş kazası : Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işi ile ilgili olarak 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olayı, 

m) Meslek Hastalığı : Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrar
lanan bir sebeple veya işin yürütüm şartlan yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerini, 

İfade eder. 
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Sigortalı Sayılanlar 
Madde 4 — Bu yönetmeliğin uygulanmasında sosyal güvenlik kanunları 

kapsamı dışmda olanlarla, bu kanunlara göre malûllük emeklilik (yaşlılık) aylığı, 
sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işkrinde hiz
met akdiyle çalışanlardan istekte bulunanlar sigortalı sayılırlar. 

Sigortalı sayılmayanlar 
Madde 5 — Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre ilk defa prim 

ödemesi gerektiği tarihde 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar. 

c) Dul, yetim aylığı veya Kurumdan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik 
geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya ma
lûllük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar-, aylık veya gelir 
bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 

d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre tsylık 
bağlananlar, 

sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı 
Madde 6 — Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılan

lardan yazılı istekte bulunanlar, istek tarihini izleyen yılbaşından itibaren sigor
talı sayılırlar, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tescil İşlemleri ve Primler 

Başvuru ve Tescil 
Madde 7 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre si

gortalı olmak isteyenler, iki nüsha olarak ve nüfus hüviyet cüzdanına göre dol
durup imzalayacakları, örneği Kurumca hazırlanan «Tarım İşlerinde Hizmet Akdi ile 
Süreksiz Olarak Çalışanlara Ait İstek ve Tescil Belgesi» ile kanunî ikametgâhla
rının bulunduğu yeri çevresine alan Kurumun Bölge veya Şube Müdürlüğüne baş
vururlar. 

Bu belge sigortalı olma isteğini de kapsayacak şekilde düzenlendiğinden, di
lekçe ekinde verilmesi zorunlu değildir. 

Bu kimselerin tescili, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalı
ların tesciline ilişkin usûl ve esaslara göre yapılır. 

Sigortalılığı bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında be
lirtilen şartların oluşması ile sona erenler, tekrar sigortalı olmak istediklerinde; 
dolduracakları bir nüsha istek ve tescil belgesi ile yine kanuni ikametgâhlarının 
bulunduğu yeri çevresine alan Kurumun Bölge veya Şube Müdürlüğüne başvur
mak zorundadırlar. 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca sigortalılığı kesintiye 
uğrayanlar, diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerinin kesildiği tarihi izle
yen aybaşından itibaren, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre kendiliğinden sigortalı sayılacaklarından, bunlar için yeniden müracaat şartı 
aranmaz. 
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Sosyal güvenlik belgesi 
Madde 8 — Tescili yapılan sigortalıya, kimliğinin ve prim ödeme gün sayı

lar m ın tesbitini sağlayacak, örneği Kurumca hazırlanan bir «Sosyal güvenlik bel-
gesi» verilir. 

Bu belgenin içindeki kartların herbiri, sigortalı tarafından ait olduğu yılla 
iiglli ay hanesine sosyal güvenlik pulları yapıştırıldıktan sonra en goç ertesi yılın 
Şubat ayı sonuna kadar «alındı» karşılığında Kuruma geri verilir. 

Pul yapıştırılmış olan kartın sigortalı tarafından herhangi bir sebeple geri 
verilmemesi halinde, sozkonusu kartın ilgili olduğu süreye ait primler ödenmemiş 
sayılır. 

Sosyal güvenlik belgesinin kaybolması halinde, durumun ilgili tarafından 
Kuruma bildirilmesi üzerine. Kurumca- yeniden bir sosyal güvenlik belgesi düzen
lenir. 

Sigortalılığın sona ermesi veya kesintiye uğraması 
Madde 9 — Sigortalı sayılanlardan; 
a) Primlerini ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar öde

meyenler ile ödedikleri halde aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın 
bir Ocak gününden itibaren. 

b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak 
bildirenlerin, bu bildirimin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşın
dan jiıtaren, 

c« Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların bu 
kuruluşlarca prim veya kesenek kesilmeye başlandığı tarihten itibaren, 

sigortalılıkları sona erer. 
Ancak, (c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de Sosyal güvenlik ku

ruluşları ile ilgilerinin kesilmesi sebebiyle prim veya kesenek ödenmesine son ve
rilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen 
aybaşından itibaren kendiliğinden başlar. 

Prime esas alınacak kazanç 
Madde 10 — Sigortalılardan almacak primlerin hesabına esas tutulacak gün

lük kazanç» 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosundaki en 
düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Bu suretle bulunacak 
miktarın lira kesirleri tama çıkarılır. 

Prim Oranı 
Madde 11 — 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununun öngör

düğü her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere, Kurumca sigortalılardan, 
miktarı bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen günlük kazancın % 
20'oi oranında prim alınır. 

Primlerin ödenmesi 
Madde 12 — Sigortalılar, her ayın primini en geç ertesi ayın sonuna kadar, 

Kurumdan alacakları sosyal güvenlik pulu ile öderler. Şu kadar ki. ait olduğu yılı 
İmleyen Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde Ödenmiş sayılır. 

Sosyal güvenlik pullan, sosyal güvenlik kartındaki ilgili ay hanesine yapış
tın Sır. 

Primin, en geç ait olduğu yılı taklbeden Şubat ayı sonuna kadar ödenme
mesi halinde, bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay 
için % 3 gecikme zammı uygulanır. 

Dava ve icra kovuşturması oka bile, primin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 
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Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan 
itibaren gecen süre için, Devlet bankalarınca l yıl vadeli mevduata uygulanan cari 
faiz oranının en yükseği uygulanır. 

Primlerin ödendiğinin tevsiki 
Madde 13 — 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda belir

tilen yardımlardan yararlanabilmek için gerekli olan primlerin ödendiği sosyal 
güvenlik kartıyla tevsik edilmedikçe, sigortalılar ile aile fertlerine veya haksahip-
lerine bu yardımlar yapılmaz. 

Ancak, prim borcunun geç ödenmesi halinde, gelir ve aylıkların ödenmesine, 
sözkonusu primlerin ödenmesini müteakip ve fakat hak kazanılan tarih itibariyle 
başlanır. 

Sosyal güvenlik pulu 
Madde 14 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca 

alınacak primlerin tahsilinde kullanılmak üzere, Kurumca «Sosyal güvenlik pulu» 
bastırılır. 

8u pulların şekli ile basım ve satışı Kurumca uygun görülecek usul ve esaslar 
detiresinde yapılır. 

Sigortalı tarafından peşin alman pullar, bedeli mukabili Kuruma iade edile
bilir. 

Prim ödeme gün sayısı 
Madde 15 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca 

alınacak prim ve yapılacak yardımların hesabmda esas tutulacak gün sayısı, primi 
ödenmiş her ay için «15» gündür. 

Primi ödenmiş ayın prim ödeme gün sayısı, ayın 16'sından itibaren tam ay 
gibi kabul edilir. 

Yanlış ve yersiz olarak alman primler 
Madde 16 — Sigortalılardan primlerin yanlış ve yersiz olarak alındığının 

anlaşılması halinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 84 üncü maddesi esas
larına göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sigorta Yardımları 

lşkazasının işverence Kuruma bildirimi 
Madde 17 — Işkazası, işverence kazadan sonraki en geç iki gün içinde, aşa

ğıda belirtilen hususları ihtiva eden imzalı bir yazıyla Kuruma bildirilir. 
A) Sigortalının; 
a) Sicil numarası, 
b) Adı ve soyadı, 
c) Doğum tarihi, 
d) İşyerinde yaptığı iş. 
B) lşkazasının; 
a) Vukubulduğu yer, tarih ve saat, 
b) Oluş şekli, 
C) Tanıkların ad ve soyadları, 
D) İşyerinin adresi, 
E) İşverenin adı, soyadı ve ikametgah adresi. 
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Meslek hastalığının işverence Kuruma bildirimi 
Madde 18 — Meslek hastalığı işverence, aşağıda belirtilen hususları ihtiva 

eden imzalı bir yazıyla Kuruma bildirilir. 
A) Sigortalının; 
a) Sicil numarası, 
b) Adı ve soyadı, 
c) Doğum tarihi, 
d) İşyerinde yaptığı iş ve bu işin mahiyeti, 
B) İşyerinin adresi, 
O İşverenin adı, soyadı ve ikametgah adresi. 

Ağız protezinin temini 
Madde 19 — Geçirdikleri işkazası veya tutuldukları meslek hastalığı sonucu 

dişlerini kısmen veya tamamen kaybeden sigortalıların diş kayıplarının telafisinde, 
maden kullanamayarak, plastik protez ile plastik kuron ve köprü kullanılır 

Sigortalıların diş kayıplarının telafisinde mutlak surette maden kullanılması 
gerektiği Kurumca tıbben tespit edildiği takdirde ise, asgari düzeyde olmak şartiyle, 
maden kullanılabilir. 

Cenaze masrafı karşılığı ödenmesi 
Madde 20 — İşkazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının ailesine, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 103 ncü maddesine göre Bakanlar Kurulun
ca tespit edilen miktar üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze, ailesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılırsa, mas
rafların, belgelere dayanan ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu esaslarına göre 
tespit edilen miktarı geçmeyen kısmı, bunlara ödenir. 

Şukadar ki, yapılan masraflar bu miktardan az olursa, artan kısmı sigorta
lının ailesine verilir. 

Cenaze masrafı karşılığı ödenecek aile fertleri 
Madde 21 — Cenaze masrafı karşılığının, sigortalının ölümü halinde tamamı

nın veya bir kısmının ailesine ödenmesi gerektiği takdirde, para sırasıyla; 
Eşine, 
Eşi yoksa, beraber yaşadığı en büyük çocuğuna, 
Çocuğu da yoksa, beraber yaşadığı babasına veya an asma, 
Onlar da yoksa, beraber yaşadığı en büyük kardeşine, 
verilir. 

Sigortalının muayene ve tedavisi 
Madde 22 — Sigortalıların, muayene ve tedavilerinin sağlanması İçin, Kuru

mun ilgili ünitesince kendilerine verilen sosyal güvenlik belgesiyle Kuruma müra
caat etmeleri zorunludur. 

Çocuk düşürme hali 
Madde 23 — Sigortalı kadınlar ile sigortalı erkeklerin sigortalı olmayan eş

lerinin çocuk düşürmeleri hastalık hali sayılır ve haklarında 2925 sayılı Tarım İşçi
leri Sosyal Sigortalar Kanununun Hastalık Sigortası bölümü hükümleri uygulanır. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 
Madde 24 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 35 nci 

maddesinde belirtilen kimseler yanında, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanın
mış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da anılan 
maddenin (b) ve (c) fıkraları kapsamına girerler. 
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Sigortalının eş ve çocuklarının muayene ve tedavisi 
Madde 25 — Sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukla

rının Kurum sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, bu konudaki başvurula
rında gösterilmek üzere kendilerine, Kurumca hazırlanan bir sağlık karnesi verilir. 

Sigortalının, sigortalılık niteliğinin devam ettiğinin ve sigorta primi ödediği
nin sosyal güvenlik kartından tespitini müteakip, sağlık karnesi yılda en a* bii k M 
Kurumca vize edilir. 

Sağlık karnesinin kaybolması halinde, durumun sigortalı tarafından bildiril
mesi üzerine, Kurumca yeniden bir sağlık karnesi düzenlenir. 

Öğrenim durumunun tespiti 
Madde 26 — Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocuğuna verilecek 

sağlık karnesine öğrenim durumu, ilgili okul idaresince kaydedilip tasdik olunur. 
Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocuğuna, sözü geçen kayıt ve 

tasdik işlemi yaptırılmadıkça. Kurumca sağlık yardımı yapılmaz. 
öğrenimin bırakılması veya sona ermesi sebebiyle sağlık yardımlarından fay

dalanma hakkı düşen çocukların muayene ve tedavileri için, Kurumca yersiz ola
rak yapılan her türlü giderler tutarı ilgili sigortalılardan alınır. 

Gelir veya aylık alanlar ile aile fertlerinin muayene ve tedavileri 
Madde 27 — Kurum sağlık yardımlarından yararlanabilmek için, bu konu

daki başvurularında gösterilmek üzere, Kurumca, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı 
alanlara bir «Sağlık karnesi», bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve ço
cukları ile anılan Kanuna göre haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuk
lara birer «Sağlık kartı» verilir. 

Sağlık karnesi veya sağlık kartının kaybolması halinde, durumun ilgili tara
fından bildirilmesi üzerine Kurumca yeniden bir sağlık karnesi veya sağlık kartı 
düzenlenir. 

Sağlık karnesi ile sağlık kartlarının geri verilmesi 
Madde 28 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sü

rekli işgöremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların 
geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile bu Kanuna göre haksahibi ola
rak gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, gelir veya aylıkların kesilmesi ve
ya çocuğun öğrenimini bırakması yahut öğrenimin sona ermesi hallerinde, kendi
lerine venlen sağlık karneleri veya sağlık kartlarını Kuruma geri vermek zorun
dadırlar. 

Sağlık karnelerini veya sağlık kartlarını Kuruma geri vermeyen ve sağlık yar
dımlarından faydalanma hakkını kaybettiği halde bu belgeleri kullanmak suretiyle 
muayene ve tedavilerini yaptıranlar için, Kurumca yersiz olarak yapılan her türlü 
giderler ilgililerden alınır. 

Kurum hekim veya sağlık tesislerine başvurmama 
Madde 29 — Kurum hekimlerine veya sağlık tesislerine müracaat etmeden 

muayene ve tedavilerini başka hekim veya sağlık tesislerinde yaptıran sigortalı ile 
eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sos
yal Sigortalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık ay
lığı almakta olanlarla bunların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuk
larının ve anılan Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların, bu 
tedavileri dolayısiyle yaptıkları masraflar ödenmez. 
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K u r u m h e k i m veya sağlık tesisi b u l u n m a y a n yerlerde hasta lanma 
M a d d e 30 — K u r u m h e k i m veya sağlık tesisi b u l u n m a y a n yerlerde hastala

nan, sigortalı i le eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 2925 sayılı f a 
rım İşçileri Sosyal S igorta lar K a n u n u n a göre sürekli işgöremezlik ge l i r i , malûllük 
veya yaşlılık aylığı a l m a k t a o l a n l a r l a bunların eşleri ve geçindirmekle yükümlü ol
dukları çocuklarının ve anılan K a n u n a göre gel ir veya aylık a l m a k t a olan eş ve ço
cukların. Hükümet veya Belediye tabibine yahut resmî b i r sağlık tesisinde, bun
ların bulunmadığı yerlerde ise özel b i r hekime veya sağlık tesisinde yaptıracağı 
muayene ve tedavisine ait masraflar, belgeleri karşılığında K u r u m c a ödenir. 

Tedavinin K u r u m c a sağlanamaması 

M a d d e 31 — Sigortalı i le eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal S igorta lar K a n u n u n a göre sürekli işgöremezlik ge
l i r i , malûllük veya yaşlılık aylığı a lmakta o l a n l a r l a bunların eşleri ve geçindirmekle 
yükümlü oldukları çocuklarının ve anılan K a n u n a göre gel ir veya aylık a l m a k t a 
o lan eş ve çocukların, muayene ve tedavi için K u r u m sağlık tesislerine başvurma
ları üzerine, boş yatak bulunmaması veya hastalığın K u r u m sağlık tesislerinde teda
v i s i n i n mümkün olmaması halinde, i lg i l i ler , resmi b i r sağlık tesisine, resmi sağlık 
tesisinde de tedavinin yapılamayacağı r a p o r l a tevsik edildiği voya boş yatak bulun
madığı takdirde, özel b i r sağlık tesisine sevkedilmek suretiyle gereken muayene ve 
tedavi leri K u r u m tarafından sağlanır. 

K u r u m dışı sağlık tesislerinde yapılan tedaviler 

M a d d e 32 — Sigortalı i le eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar K a n u n u n a göre sürekli işgöremezlik ge
l i r i , malûllük veya yaşlılık aylığı a l m a k t a o l a n l a r l a bunların eşleri ve geçindirmekle 
yükümlü oldukları çocuklarının ve anılan K a n u n a göre gel ir veya aylık a l m a k t a 
o l a n eş ve çocukların; 

a) K e n d i n i bilmeyecek derecede ağır ve a n i hastalığı dolayısiyle başkaları 
tarafından K u r u m sağlık tesisleri dışında b i r sağlık müessesesine yatırılması, 

b) Vak'anın K u r u m sağlık tesislerine başvurmaya imkân vermeyecek dere
cede a c i l ve hayatı tehdit edici mahiyette^ olması, 

hal lerinde, b u hususlar r a p o r l a tevsik edilmek ve K u r u m tarafından k a b u l 
o lunmak şartiyle, r e s m i sağlık müesseselerinde yapılan tedavi masrafları aynen, te
davi özel sağlık tesislerinde yapılmış ise, K u r u m sağlık kuruluşlarında a y a k t a veya 
yatırı larak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden 
hesaplanmak suretiyle ödenir. 

Şukadar k i , r e s m i sağlık müesseselerinde özel surette tedavi görmüş olanla
rın masrafları o sağlık tesisinin n o r m a l ücret tarifesi üzerinden, yatak ücrotlcri 
ise, i k i n c i sınıf yatak ücreti üzerinden ödenir. 

A n c a k , yukarıda yazılı hallerde, K u r u m sağlık tesisleri dışında yapılan teda
v i masraflarının ödenebilmesi için, d u r u m u n , i l g i l i l e r tarafından mümkün olan en 
kısa z a m a n d a K u r u m a b i ld i r i lmes i şarttır. 

Sürekli işgöremezlik derecesinin tesbiti 

M a d d e 33 — Sigortalının, işkazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kar 
z a n m a gücünü hangi oranda yitirdiğinin tesbiti, 506 sayılı Sosyal S igorta lar K a n u 
n u n a tabi sigortalılara uygulanan «Sosyal S igorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü* esas
larına göre yapılır. 
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Gelirin sermayeye çevrilmesi 
Madde 34 —- Sigortalıya sürekli işgöremezlik gelirinin sermaye olarak veril

mesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 22 nci maddesinin uygulanması ile 
ilgili esaslara göre işlem yapılır. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 
Madde 35 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun yürütü

müyle Sosyal Sigortalar Kurumu görevli olmakla beraber, bu Kanuna tabi olarak 
geçmiş hizmetler; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında ve başka 
bir sosyal güvenlik kurumuna tabi hizmet niteliğindedir. 

Bu hizmetler, varsa diğer kurumlarda geçen hizmetlerle birlikte 2829 sayılı 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak
kında Kanun hükümlerine göre birleştirilerek işleme tabi tutulur. 

Sigortalılık süresi 
Madde 36 — Malullük, Yaşlılık ve Olum Sigortalan uygulamasında nazara 

almaç ak sigortalılık süresi, sigortalının 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre ilk defa sigortalı sayıldığı tarih ile, tahsis yapılması için yazdı is
tekte bulunduğu tarih, tahsis isteğinde buunmayan sigortalılarda ise, ölüm tarihi 
arasında geçen süredir. 

Askerlik borçlanması 
Madde 37 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre si

gortalı olanların askerlik hizmetlerinin kendileri veya haksahipleri tarafından ta
lep edilen borçlanma İşlemleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı mad
desi (F) fıkrasının uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca yapılır. 

Sigortalılık niteliğinin devam ettiği ve fakat primi henüz yatırılırı amış sü
re İçinde yapılan askerlik borçlanma talebi de geçerlidir. 

Maluliyet hali 
Madde 38 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre Ma

lûllük Sigortası bakımından kimlerin malûl sayılacağının ve maluliyet halinin tes-
biti, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesinin uygulanmasına 
ilişkin' esaslar uyarınca yapılır. 

Malûllük aylığından yararlanma şartları 
Madde 39 — Sigortalının malûllük aylığından yararlanabilmesi için; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

esaslara göre malûl sayılması, 
b) Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, si

gortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 
Sigortaları primi ödemiş olması, 

şarttır. 
Hak kazanılan malûllük aylığının başlangıcı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununun 56 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca tesbit edilir. 

Gelir ve aylıkların hesaplanması 
Madde 40 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre, ya

pılan tahsis işlemlerinde 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasında 
kullanılan gösterge tablosu esas alınır. 
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Göstergelerin tesbiti ile gelir ve aylıkların hesaplanmasında, 508 sayın Sos
yal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2, Ek 3, Ek 4 üncü madde
ler hükümleri uygulanır. 

Lira kesirleri 
Madde 41 — Sigortalıya veya haksahiplerinin her birine bağlanacak geUr 

veya aylıkların lira kesirleri haklanda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 94 
üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların başlangıcı 
Madde 42 — ölüm Sigortasından bağlanacak aylıklar, hak sahiplerinin aylı

ğa hak kazandıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren başlar. 
Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının haksahiplerinin 

aylığı ise, sigortalının hak kazandığı son aylık ödeme dönemini takibeden aybaşın
dan başlar. 

Gelir ve aylıkların birleşmesi 
Madde 43 — Sigortalılar veya haksahiplerince birden fazla tahsise hak ka

zanılması halinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 92 nci maddesinin uygu
lanmasına ilişkin esaslar uyarınca işlem yapılır. 

Ana ve Babalarından tahsise hak kazanan çocuklar 
Madde 44 — Haksahibi çocukların, sigortalı olan ana ve babalarının her iki

sinden de hak kazandıkları gelir veya aylıklar haklanda, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 93 üncü maddesi esaslarına göre işlem yapılır. 

Gelir ve aylıkların ödenmesi 
Madde 45 — Sigortalı veya haksahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, 508 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslara göre ödenir. 

Durum değişikliği 
Madde 46 — Sigortalı veya haksahiplerine bağlanmış olan gelir veya aylık 

miktannm değiştirilmesini gerektiren bir durumun meydana gelmesi halinde, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 95 inci maddesi uyarınca işlem yapılır. Bu yö
netmeliğin 48 inci maddesi hükümleri saklıdır. 

Avans 
Madde 47 — Tahsis yapılmasına hak kazanan sigortalı veya haksahiplerine, 

İşlemlerin sonuçlanmasına kadar, 508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 100 ün
cü maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca avans verilir. 

Kontrol muayenesi 
Madde 48 — Sigortalılar veya eş ve çocuklarının, Kurumca öngörülen veya 

kendileri tarafından talep edilen her türlü kontrol muayenesi, ilgililerin durumla
rına göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 25, 57 veya 101 inci maddeleri 
esaslarına göre yapılır. 

Raporlar 
Madde 49 — Sürekli işgöremezlik halinin tesbiti ve Malûllük, Yaşlılık, ölüm 

Sigortalan uygulamalanyla İlgili raporlar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 109 uncu maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

Yas 
Madde 50 — Tahsis işlemlerinde sigortalı veya haksahiplerinin yaşlarının 

hesaplanmasında esas alınacak doğum tarihlerinin tesbiti, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 120 nci maddesi esaslarına göre yapılır. 
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Bildiri ve İtiraz 
Madde 51 — Sigortalı ile haksahiplerinin gelir ve aylık bağlama işlemlerinin 

sonuçlandırılması ve ilgililerin Kurum kararlarına itirazları konusunda, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 31 veya 116 ncı maddeleri hükümlerine göre İşlem 
yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sigortalının kasdı, suç sayılır hareketi veya bağışlanmaz kusuru 
Madde 52 — Kasdı veya suç sayılır bir hareketi yahut bağışlanmaz kusuru 

yüzünden işkazaşına uğrayan veya meslek hastalığma tutulan sigortalılar hakkın
da, durumuna göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 110 veya 111 nci mad
delerinin "uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca işlem yapılır. 

Işkazası ve meslek hastalığında sorumluluk 
Madde 53 — Işkazası veya meslek hastalığında gerek işverenin ve gerekse 

üçüncü kişilerin sorumluluğu ve bunlara uygulanacak müeyyideler, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun değişik 28 ncı maddesi esasları uyarınca tesbit edilir. 

Birden çok işkazasma uğrama veya meslek hastalığına tutulma hali 
Madde 54 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ola

rak çalışmakta iken birden çok işkazasma uğrayan veya meslek hastalığma tutu
lan sigortalılar hakkında, 506 sayılı, Sosyal Sigortalar Kanununun 21 inci maddesi 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

Sigorta yardımlarından kesinti yapılamıyacağı 
Madde 55 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre hak 

kazanılan her türlü sigorta yardımı, bağlanan aylığa katılan sosyal güvenlik ku
rumlarının alacakları dışmda, kesintiye tabi tutulamıyacağı gibi, nafaka borçları 
dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

Hakkın düşmesi 
Madde 56 — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre ka

zanılan -hakların düşmesi ile bağlanan gelir veya aylığın hangi hallerde ödenme
yeceğinin belirlenmesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu mad
desi esasları uygulanır. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 
Madde 57 — Kurum, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda 

belirtilen sigorta olayları dolayısiyle yapılan soruşturmaların sonucu hakkında 
Cumhuriyet Savcılıklarından bilgi isteyebilir. 

1984 yılında başvuranlar 
GEÇİCİ MADDE — 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kap

samına girenlerden 1984 yılı içerisinde yazılı istekte bulunanlar hakkında, istek 
tarihini izleyen ay başından itibaren bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 58 — Bu Yönetmelik hükümleri, 1/1/1984 tarihinden geçerli olmak 

üzere, Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 59 — Bu Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

18/5/1984 tarihinde uygulanacak ABD Dolarının Esas Kuru; 
1 ABD $ = TL. 335,18 dır. 
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T.C. 
Resmi Gazete 

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

r 18 Mayıs 1984 CUMA Sayı: 18405 J 

tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Türkiye Emlak Kredi Bankası A. Ş. Tasarrufları Koruma Fonu 3 No. hı Tasfiye 

Kurulu Başkanlığından : 

TELEFON SATIŞ İLANI 
Tasfiye işleri Kurulumuzca yürütülen Banker Kandemir Salman (Salman H -

caret)'e ait veya bu bankerin tasarrufunda bulunan aşağıda numaraları ve tahmini 
değerleri yazılı telefonların intifa hakları açık attırma ve peşin parayla satılacaktır. 

1 — Satışı yapılacak telefon hatlarının numarası ve tahmini değerleri: 
Telefon No. Bulunduğu Yer Tahmini Değeri 

18 99 83 Ankara - Kızılay 110.000,— TL. 
18 15 88 Ankara - Kızılay 110.000,— TL. 
25 57 79 Ankara - Kızılay 110.000,— TL. 

2 — Satışa Katılma Şartları : 
a) Satış peşin parayla yapılacak ve bedeli derhal ödenecektir. 
b) Satışa çıkarılan telefonlar toptan veya tek tek satılabilir. 
c) Satışa katılacak olanların, almak istedikleri telefonların tahmini değer

lerinin % 10 tutarındaki parayı, satış tarihinden bir gün öncesine kadar Başkan
lığımıza veya gösterilecek banka hesabına yatırıp buna ait belgeyi satışa başlamadan 
Önce ibraz etmeleri gerekir. Paradan başka Devlet Tahvili veya banka teminat mek
tubu kabul edilir. 

d) Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, diğer Kamu Kurumları ve ban
kalar satışa teminat aranmaksızın katılabilirler. 

e) Satışa konu telefonlar 1. satışta tahmini değerlerinin % 75'inden aşağı 
fiyatla satılamaz. 

f) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcıyla sonra
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10'uncu günde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık artırma ile yapılacak satış, en çok artıran üzerinde bırakılır. 

g) Tasfiye Kurullarında görevli personel, eşleri ile anası, babası, kardeş ve 
çocukları satışa katılamazlar. 

h) Kurul telefonları satıp satmamakta serbesttir. 
ı) Satışa katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır. 
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3 — Satış Günü ve Yeri : 
Açık arttırma ile satış Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6/2 de 3 No. lu Tasfiye 

Kurulunca 4/6/1984 Pazartesi günü saat 14.30 da, aha çıkmadığı takdirde aynı 
yer ve saatte 14/6/1984 Perşembe günü yapılacaktır. 

4 — Satışın Kesinleşmesi : 
Satış, satışa, katılma şartlarının 2/f fıkrasında yer alan artırma teklifleri 

süresinin bitimi, eğer usulüne uygun artırma teklif eden varsa açık artırmanın ya
pılması, mal bedelinin tamamının yatırılması ile sonuçlanır. 

5 — Alıcının Yükümlülüğü : 
Satış konusu telefonların kendi adlarına kayıtları için gereken devir ücreti, 

vergi, resim harç gibi masraflar ve telefonların satıştan önceki P.T.T.'ye olan borç
ları alıcılar tarafından ödenir. 

Hân olunur. 

Suluova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/180 
Davacı Milli Savunma Bakanlığı adına Suluova Askerlik Şubesi Başkanlığı ta

rafından davalılar Suluova Yedikır Barajında kamyon sahibi Nurettin Eker ile şoförü 
Alt Meşe adlarına ikame olunan 900.000 TL. tazminat davasında yapılan aramalara rağ
men davalıların adresleri tesbit edilemediğinden adı geçen davalıların 13/6/1984 günü 
saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunması dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine 
kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 19242 /1-1 

İskenderun 1. İcra Hâkimliğinden : 

1982/839 
Alacaklı : Kazım ÜStündağ, vekili Av. Ayhan D. Parlar. İskenderun. 
Borçlu : Süleyman Parçalı, Büyük Çal Köyü Samandağ. 
Borç miktarı : 88.500 TL. masraflar hariç 
Alacaklıya yukarıda yazılı 88.500 TL. ve icra giderlerini ödemeye borcunuzdan 

dolayı 14/12/1981 vadeli ve 23/5/1982 vadeU ki cem'an 88.500 TL. çek, kambiyo takibi 
gereğince yapılmakta olan İcra takibinde : 

Yukarıdaki adresinize çıkarılan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş olup zabıta 
marifetiyle yapılan adres tahkikatında adresinizin meçhul kalmış olduğu anlaşıldığın
dan tebligat kanunu hükümleri dairesinde ödeme emrinin Resmi Gazete ile ilânon teb
liğine karar verilmiş olmakla : 

Yukarıda yazılı borç miktarının İşbu ödeme emrinin tebliği İlân tarihinden iti
baren ödemeniz gereken 10 günlük müddete 15 gün daha ilavesi ile 25 gün içerisinde 
ödemeniz, Teminat vermeniz borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının taki
bat icrası hakkında her hangi bir itirazınız var ise, senet altındaki imza size ait değilse 
5 günlük müddete ilaveten 15 gün ilavesi ile 20 gün İçinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, 
aksi halde İcra takibinde bu senedin çek'in sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı red 
ettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymadı
ğınız, vaki itirazlarınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet çeke veya borca itirazınızı 
yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 20 gün İçinde bildirmediğiniz takdirde 25 gün 
içinde ÖK. nun 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız aksi halde hapis ile 
tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bu
lunursanız, hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya 
devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itiraz ile birlikte tebliğ giderini öde
meniz aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, ayrıca Samandağ Kazasında bulunan 
gayrimenkullerinlze bu dosyadan dolayı alman ihtiyati haciz kararı gereğince haciz 
konulduğu, borç ödenmediği takdirde kıymet takdirleri yapılarak satışı cihetine gidile
ceğinin, yapılan bu hacizlere bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için İskenderun 1. İcra 
Dairesine baş vurmanız ihtar ve ilân olunur. 3453 /1-1 
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Hatay 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/75 
K. No : 1982/690 
Davacı Rukiye Kaçar tarafından davalı Muzafer K&çar aleyhine açılan bo

şanma davası dolayısıyle; 
Antakya Aşağıoba Köyünden Halil oğlu Muzaffer Kaçar'a Resmi Gazete'yje 

kararm tebliğine karar verilmiş olduğundan adı geçene 29/12/1982 gün ve 1982/75-' 
690 sayılı kararla Antakya Aşağıoba Köyü 177 hanede nüfusa kayıtlı Halil oğlu 1958 
doğumlu Muzaffer Kaçar İle Cuma kızı 1960 doğumlu Rukiye Kaçar'ın Medeni Ka
nunun 134. maddesi gereğince Boşanmalarına karar verilmiştir. 

İlân olunur. 7147 
-- « 

Kahramanmaraş 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/483 
Davacı Şen Koçak İle Şıho Temizsoy ile davalı Mustafa Yalçınkaya arasındaki 

alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Mustafa Yalçınkaya'nın K. Maraş Yenimahalle Ada Sok. No. 19 adre

sine tebligat yapılamadığı, zabıtaca yaptırılan araştırmada da tebligata yarar adresi 
tesbit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya gelmediğinden 
ilanen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Adı geçen davalının 10/7/1984 günü saat 900 da mahkememizde yapılacak 
olan duruşmada hazır bulunması, bulunmadığı takdirde davanın gıyabında yürütü
leceği gıyap kararı yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 7146 

• • • 
Kırşehir Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/214 
Davacı Demet Suîusaray vekili Av. Perihan Beydoğan tarafından davalı Mus

tafa öz ve Zeki Öz aleyhine açtığı cihaz bedelinden alacak davasının yapılan yar
gılamasında davalıların tebligata elverişli adresleri zabıta aracılığı ile de tesbit edi
lemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğ edildiği, gayıp kararının da ilanen teb
liğine karar verildiğinden : 

Kırşehir İli Dedeli Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Yenice Mahalle Karakü-
lah Sok. No : 17 de ikamet eden Mustafa öz ile Mustafa oğlu Zeki öz'ün duruşma
nın 19/6/1984 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır olmaları veya kendilerini bir 
vekille temsil ettirmeleri, aksi halde davanın gıyaplarında yürütüleceği, gıyap ka
ran yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 7142 

Rize Tapulama Hâkimliğinden : 

1972/20 
Davacı Soğukçeşme Köyünden Ahmet Ersayın tarafından davalılar aynı Köy

den Abdullah Kamberoğlu ve arkadaşları aleyhine ikame olunan tesbitin iptali 
davası sonunda : 

Davanın reddine karar verilmiş olup taraflar adlarına çıkartılan mahkeme 
ilamının davalılardan Hüseyin Ersayın mirasçılarından Necmiye Ersayın ve Seli
me Usta mirasçılarından Emine Usta'nın adreslerinin tesbit edilememesinden dola
yı tebliğ edilemediği anlaşıldığından-, 

İşbu ilan tarihinden 30 gün içerisinde adı geçen davalılar Necmiye Ersayın 
ve Emine Ustanın temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşeceği davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilan olunur. 7159 
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Düzce 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/250 
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Erdal Hakoğlu tarafından 

davalılar Zerrin Germlyanoğlu v.s. aleyhine açılmış bulunan alacak davasının Mah
kememizde yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalı : Ramazan Argın, Yumurtacı Abldinbey Cad. Alkışlar Yokuşu No. 14 
Flklrtepe-Kadıköy/lstanbul adresine davetiye ilânun tebliğ edildiğinden bu kerre 
gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen davalının du
ruşmanın atılı bulunduğu 6/6/1984 günü saat 9.35 de. Mahkememizde bizzat hazır 
bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde davamrı gıyabında 
yürütülüp hüküm verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 7136 

Samandağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/110 
Davacı Hanna Yakupoğlu vekili Av. Yahya Oruç tarafından davalılar Yakup 

Yakupoğlu, Yusuf Yakupoğlu, Nikola Yakupoğlu ve Mal Müdürlüğü aleyhine açtığı 
ortaklığın giderilmesi davasında Samandağ ilçesi Zeytunlu Mahallesi 780 parsel sa
yılı taşınmazın açık arttırma suretiyle, satılarak ortaklığın giderilmesine, Mahkeme 
sebebiyle yapılmış 11.608 TL. yargılama gideri İle tarife gereğince 3.000 TL. avu
katlık ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın davalılar Yakup Yakupoğlu, Yusuf Yakupoğlu ve Nikola Yakup-
oğlu'na tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7122 

m 
Sivas 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/366 
K. No : 1983/119 
Davacılar Zeki Gönülalan ve müşterekleri vekili Av. Musa Buldukoğlu tara

fından davalılar Hayrettin özfidancı ve müşterekleri vekili Av. Ömer Faruk Benel 
ve müşterekleri aleyhine mahkememizde açılan izale-i şuyu davasının Mahkememizde 
yapılan açık yargılaması sonunda : 

Sivas Merkez Akdeğlrmen Mahallesi, pafta 158, ada 109, parsel 1 de kayıtlı 
toplam muhammen bedeli 48.975.230,— TL. tutarındaki taşınmaz üzerindeki ortak
lığın satışı suretiyle giderilmesine karar verilmiş olup, yapılan araştırmalara rağmen 
adresi tesbit edilemeyen davalı Süheyla Erol'a işbu karar sureti tebliği yerine ge
çerli olmak kaydıyla ilânen tebliğ olunur. 7124 

Antalya 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden -. 

E. No : 1980/269 
K. No : 1982/983 
Davacı İbrahim Yılmaz tarafından 19/12/1983 tarihinde mahkemeye vermiş 

olduğu dilekçe ile, 1980/269 esas 1982/983 karar sayılı lzalel şüyuu kararında işlem
den Kalkan Semih Lütfi Simay hakkındaki davayı yenilemesi üzerine yapılan açık 
duruşmalar sonunda : 

Antalya Merkez Kışla Mahallesi Arapalanı mevkii 2C70 kütük, 283 ada. 7 par
selde kayıtlı gayrimenkulun satış sureti ile şuyuun izalesine 5/4/19S4 tarihlr.de 
1980/269 esas 1982/983 ek kararla karar verilmiştir. 

Kanuni süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği 
keyfiyeti ilân yoluyla hissedar Semih Lütfi Slmay'a tebliğ olunur. 7326 

http://tarihlr.de
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Sivas 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No ; 1982/564 
K. No : 1983/629 
Davacı Adnan Sırrı Oğuz tarafından davalılar Hatice Battal, Leman Güne!, 

Nuran Yasak, Mustafa Hayrl, Ahmet Nazım, Mehmet Abdulkadir, Fatma Yaşar ve 
Csraeîi Hayriye aleyhine Mahkememizde açılan izale-i şuyu davasında adresleri meç
hul -3Îup, kendilerine 22 Ağustos 1983 tarih ve 18143 sayılı Resmî Gazete İle duruşma 
günü ilân ettirilmiş ve ilâna havi duruşmaya gelmediklerinden duruşmanın gıyap
larında devam eden davalılar Mehmet Abdulkadir, Fatma Yaşar, Cemile Hayriye'nin 
yokluklarında verilen kararda : 

Sivas Ferhatbostan Mahallesi çıkmaz mevkiinde bulunan ve tapunun pafta 
224, ada 201, parsel 14 kütük 2/128 de kayıtlı tamamı 1534.65 m* olan ve güneyinden 
375.00 ntfsi Belediyece istimlak edilen Dedebah Caddesi olarak yola kalp edilen ta
kınmazdan batıya kalan 1159.65 ntflik kısım ile üzerindeki avlulu ahşap ev aynen 
taksiminin kabil olmadığı ahşap ev ayin enkaz değerinin 200.000,— TL. kıymetinde 
olduğu istimlak bakiyesi kalan 1159.65 m* miktarındaki taşınmazın arsa değerinin 
beher metrekaresi 4.000,— TL. hesabı ile 4.638.600,— TL. ve toplam değeri 4.838.600,— 
TL. kıymetindeki taşınmazın paydaşlığının Satılarak Giderilmesine karar verilmiş 
olmakla iş bu karar adresleri meçhul olan davalılar Mehmet Abdulkadir, Fatma 
Yaşar ve Cemile Hayriye adlarına karar yerine geçerli olmak üzere Hanen tebliğ 
olunur. 7125 

Tarsus Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan : 

Dosya No : 1984/12 
Tarsus'un Bağlarbaşı Köyünde 557 parselde 18240 m2, 561 parselde 10720 ntf, 

684 parselde 6530 m2 olarak ölü Cafer oğlu Mehmet Karahan adına kayıtlı taşınmaz 
malların taksimleri kabil olmadığından kesinleşen mahkeme ilâmına istinaden me-
ıraıriyetımizce satışları yapılacaktır. 1 nci satışları 29/5/1984 Sah günü saat 9.00 dan 
saat 10.30 arasında yapılacaktır. Bu satışta satış şartlarına uygun müşteri çıkmadığı 
takdirde 8/6/1984 Cuma günü aynı saatlerde Tarsus Belediye müzayede salonunda 
satışları yapılacaktır. Satış açık artırma usulüdür. 

Mehmet Karahan mirasçılarından Ali Karahan, İbrahim Karahan, İsmail Ka
rahan, Hüseyin Karahan, Ali Karahan, Emine Ural, • İsmail özerol, Fatma örnek, 
M. Ali Talmaç, Al i İhsan örnek, Ayten örnek, H. Basri örnek, M. Kemal örnek, 
Nimet Talmaç, Melek Talmaç'm adresleri belli olmadığından ve 557 parsel 456.000 
TL. muhammen bedelle, 561 parsel 268.000 TL. muhammen bedelle, 684 parsel 393.000 
TL. muhammen bedel üzerinden satışları yapılacağından adı geçen hissedarlara satış 
ilânının tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7123 

Akyazı Tapulama Hâkimliğinden : 

1983/284 
Davacı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından davalı Rıfkı Mert aleyhine acılan 

tesbite itiraz davasında da vah Rıfkı Mert'in tebligata yarar sarih adresi tesbit edi
lemediğinden davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verildiğinden da
valı Rıfkı Mert'in duruşma günü olan 27/7/1984 günü saat 9.00 da Akyazı Tapu
lama Mahkemesinde yapılacak duruşmada hazır bulunarak yapılan tesbite ve da
vacının itirazına karşı gerekli beyanda bulunması için davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 7118 



Zeytlnburnu Sulh Ceza HâlcinTüğinden : 

Sıra 
No. Sanığın Adı Soyadı ve Adresi Esas-Karar, Dosya No. 

1 — Salim Sunay, Kemal oğlu Şadunan'dan olma 1053 1979/100-1982/385 
D. lu B. Köy Güngören Bağcılar Cad. Çınar Sokak 
No. 43 de 

2 — Alaaddln Biber Nazır oğlu Zarife'den olma 1339 1980/1336-1981/1170 
D. lu B. Köy Kartaltepe Faik Koksal Sokak Nur 
Ap. D. 5 de oturur. 

3 — Zafer Kemali Güney, Ziyaeddin Nuri oğlu Asiye'den 
olma 1956 D. lu Fatih Malta Ocaklı Sokak Fettan 
Ap. D. 4 de oturur. 

4 — Mehmet Gülmen, Müstecep oğlu Selime'den olma 
1943 D. lu İzmir Hatay Cad. 277 Sokak No. 44 de 
oturur. 

5 — Yavuz Tuncer, Sezai oğlu Sallha'dan olma 1952 D. lu 
Beşiktaş Ihlamur Cad. Altıntaş Mah. Açık Garip 
Sokak No. 3 D. 1 de oturur. 

6 — Süleyman Kaya, İhsan oğlu Ayşe'den olma 1960 D. lu 
Zeytlnburnu Telsiz Mah. 72 Sokak No. 43 de oturur. 

7 — Mehmet llbasan, Mehmet oğlu Hafize'den olma 
1955 - D. lu Zeytlnburnu Demirhane Cad. Fatih Ho-
telinde yatar. 

1980/1370-1981/236 

1981/129-1981/802 

1981/438-1982/518 

1981/454-1982/463 

1981/527-1982/69 

8 — Mehmet llbasan, Mehmet oğlu Haflze'den olma 1955 
D. lu Z. Burnu Demirhane Cad. Fatih Hotelinde yatar. 

1981/528-1982/70 

Uygulanan Kanun Mad. ve Verilen Ceza 

T.C.K. 491/llk, 525, 40, 647/6 madde gereğince 
altı ay Müd Hapsine ve altı ay genel gözetim 
altında bulundurulmasına cezanın teciline, 
T.C.K. 491/ilk, 522, 59. 525. 647/4-6 madde ge
reğince 1.500,— Ura ağır para cezası ve 2 ay 15 
gün Müd. Emniyeti gözetim altında bulundu
rulması ve cezanın teciline, 
T.C.K. 491/ilk, 59, 525, 647/4-5 madde gereğin
ce 15.000,— lira ağır para cezası ve 5 ay süre 
ile emniyet gözetim altında bulundurulmasına, 
T.C.K. 491/ilk, 522, 525, Mad gereğince 2 ay 
müddetle hapis ve 2 ay Müd. Emniyeti Umu-j 
miye nezareti altında bulundurulmasına, 
T.C.K. 491/3, 522, 525, 647/4, 40 Mad. Ge
reğince 12.000,— lira ağır para cezası ve 4 ay 
emniyeti umumiye nezareti altmda bulundurul
masına, 
T.C.K. 572/1, 647/4. Mad Gereğince 3.000,— 
hafif para cezası ile tecziyesine, 
T.C.K. 491/ilk, 522, 525 647/4 Mad. Gereğince 
6.000,-— lira ağır para cezası ve 2 ay müd
detle emniyeti umumiye nezareti altında bulun
durulmasına, 
T.C.K. 491/ilk, 522, 525, 647/4 Mad Gereğince 
6.000,— Ura ağır para cezası ve 2 ay müddetle 
emniyeti umumiye nezareti alfanda bulundurul
masına, 
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Sıra 
No. 

S — 

10 — 

11 — 

12 — 

13 — 

14 — 

15 — 

16 — 

17 — 

Sanığın Adı Soyadı ve Adresi 

Necdet Tuncer, Hamit oğlu Kıymet'den olma 1947 
D. lu Fatih K. İL Paşa Vidin Cad. No. 13 D. 6 da 
oturur. 
Ekrem Şenüike, Turhan oğlu Nezihe'den olma 1953 
D. lu Z. Burnu Telsiz Man, Çırpıcı Çıkmazı No. 31 de 
Feridun özcoşkun, Vehbi oğlu Fatma'dan olma 1934 
D. lu B. Köy Haznedar Bağcılar Yolu No. 87/4 de 
oturur. 
Musa A taysın, Eyüp oğlu Zühre'den olma 1960 D. lu 
Z. Burnu Telsiz Mah. 85/8 Sokak No. 19 da oturur. 
Bahattin Erenoğlu, Hasan oğlu Ayten'den olma 1995 
D. lu Taşlıtarla 4. Tol Altay Hotelinde kalır. 
Nihat Nişancı, Ahmet oğlu Naile'den olma 1955 D. lu 
Üsküdar Ümraniye Teni Doğan Köyü No. 17 de oturur. 

Nihat Nişancı, Ahmet oğlu Naile'den olma 1955 D. lu 
Üsküdar Ümraniye Teni Doğan Köyü No. 17 de oturur. 

Bahattin Erenoğlu, Hasan oğlu 1955 D. lu Gazios
manpaşa 4. Yol. Altay Hotelinde kalır. 
Sabri Kaymaz, İbrahim oğlu Ayşe'den olma 1954 
D. Iu Z. Burnu Şabanağa Mah. Sümbül Sokak No. 
9 da oturur. 

Esas-Karar, Dosya No. 

1981/939-1982/93 

1982/52-1983/366 

1982/75-1982/547 

Uygulanan Kanun Mad. ve Verilen Ceza 

1982/408-1983/223 

1982/885-1983/288 

1985/167-1983/777 

1983/168-1083/778 

1983/291-1983/428 

1983/716-1983/945 

6085 S. K. 31. Md. 58/C, 2248, 647/4 ve 72. 
Mad. gereğince 2.250,— lira hafif para cezası 
İle tecziyesine, 
T.C.K. 572/1, 647/4, Mad. gereğince 3.000,— 
Ura ağır para cezası ile tecziyesine, 
6080 S. K. 31. Md. 58/C. 2248, 647/4, 72 Mad. 
gereğince 2.250,— lira hafif para cezası ile 
tecziyesine, 
T.C.K. 456/4, 457/1. 647/4. Mad. gereğince 
8.000,— lira ağır para cezası ile tecziyesine, 
6085 sayılı Ka. 31. 58/C 2248, 647/4, 72 Mad. 
gereğince 2.250,— lira hafif para cezası, 
T.C.K. 491/ilk, 522. 525. 40. Mad. gereğince 
2 ay müd, hapis ve 2 ay emniyet gözetim al
tında bulundurulmasına, 
Tje.K. 491/ilk, 522. 525, 40. Mad. gereğince 
2 ay Müd. hapis ve 2 ay emniyet gözetim al
tında bulundurulmasına, 
T.C.K. 565/1, 647/4, 2248, Mad, gereğince 
550,— lira hafif para cezası ile tecziyesine, 
T.C.K. 567/1-2, 647/4, 72, Mad. gereğince J 
7.000,— lira hafif para cezası üe tecziyesine ' 

Yukarıda kimlikleri yazılı bulunan sanıklar belirtilen dosyalarda yazıl, miktar cezalara mahkûm edilmiş olup, l ^ b m d a veri-
l e n hük^lSarftebliğ mümkün olmağından ve adresleri tespit edilememiş olduğundan Resmi Gazete'de ü ^ v e ^ O l sayüı 
Kanunun 28, 2», 30, 31. maddeleri gereğince işbu ilam tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapumış sayıîmaama karar veril-

mistir. İlan olunur. 
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Karadeniz Ereğli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/514 
K. No : 1984A92 
Davacı Ayşe Orhan tarafından davalı Ankara Gazimahallesi Saatçi Sokak No. 

5 de ikamet eden Ramazan Orhan aleyhine açılan nafaka davasında evvelce takdir 
edilen 2.000 TU nafakanın 3/4/1984 tarihli duruşmada 12.000 TL., olarak tezyidine, 
davacı vekili Avukat önay Alpoga'run yüzüne, davalının yokluğunda kanun yolları 
açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Davalıya tebligat evvelce ilânen yapılmıştır. 
Karar yerine kâim olmak üzere davalıya tebliği ile ilân tarihinden itibaren 8 

gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği lânen tebliğ olunur. 
7380 

• 
Kahramanmaraş Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Ali Rıza Eken ve 12 arkadaşı tarafından davalı Mehmet ve 7 arkadaşı aleyhine 
ikame olunan izaleyi şüyuu davasının duruşması sırasında davalılar Mehmet, Celâl, 
Ruklye'nin torunu Kılıç Mehmet, Naile, Rasim, Mehmet oğlu Mahmut, Ömer ve ökkeş 
karısı Hayriye'nin tebligata yarar adresleri tesbit edilemediğinden ve Resmî Gazete 
ilânen tebligat yapıldığından, K. Maraş Mrk. Şeyhadil Mahallesi K. Maraş Vezirli 
Demlrciyerl mevkiinde pafta 60, ada 433, cilt 17, sahife 1607 ve parsel 12 de kayıtlı 
73.271,— m*, miktarındaki tarlanın aynen veya ivaz ilâvesi suretiyle taksiminin müm
kün bulunmadığından K. Maraş Sulh Hukuk Mahkemesinin 2/2/1984 tarih ve 982/525 
esas ve 984/39 karar sayılı ilamıyla şuyuun satış suretiyle (Açık artırma ile) izale
sine karar verilmiş olduğundan; 

Adı geçen davalılara karar tebliği yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 
7379 

Kocaeli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/100 
Davacıların oğlu ve kardeşleri 1957 doğumlu Nusret Akarsu'nun bundan 8-10 

sene evvel İzmit'teki evlerinden kaçarak İstanbul'a çalışmaya gittiğini ve İstanbul'da 
olan deniz patlamasında kaybolduğunu ve bir daha akıbetinden bilgi alınamadığım be
yanla gaipliğine karar verilmesini istediklerinden izmit Kılınçasian Köyü Cilt. 99/02, 
Sahife. 21, ve kütük Sıra No. 103 de nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Hikmet'tcn olma 
1857 doğumlu Nusret Akarsu'nun hayat ve mematı hakkında bilgi ve malumatı olan
ların M. K. nunun 32 nci maddesi hükümlerine tevfikan bir sene içinde 2. Asliye Hu
kuk Mahkemesinin yukarıdaki dosyasına müracaatları ilân olunur. 

7385 
e 

Dikili Sulh Ceza Hakimliğinden : 

1983/59 
Dikili Sulh Ceza Mahkemesinin 4/10/1983 gün ve 1983/59 esas, 1983/86 karan 

ile mütacaviz sarhoşluktan 572/1. madde ile iki ay 10 gün hf. hapis cezasına hü-
kümlencn ve bu cezası 647 S. K, 4. maddeye göre paraya çevrilerek 10.500 lira hf. 
para cezasına hükümlerien Dikili Gazipaşa Mahallesinden İsmail oğlu 1954 D. lu 
Cemil Karabulut olup mahkeme karan tebliğ edilemediğinden ilan yoluyla tebliğ 
olunur. 7280 
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Ankara 5. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/7 
Davacı.- Maliye Hazinesi 
Vekili: Av. Salim Güraydın 
Davalı: Ahmet Şimşek, Seyranbağları Bağlar Caddesi 30/13 Ankara 
Davacı Hazine vekili Av;. Maliye Hazinesi tarafından davalı Ahmet Şimşek 

aleyhine açılan alacak davasınm yapılan duruşmasında -. 
Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye vc dava arzuhali 

mezkur adresinizde olmadığınızı ve C. Savcılığına yazılan muzekkeredede u adres
te olmadığınızdan bahisle tebligatın bile ikmal geri iade edilmiş olmakla, başkaca
da tebligata yarar sarih adresiniz bulunmadığından dava arzuhali ve davetiye 
tebliğine mahkemece karar verilmiş olup duruşma 4/6/1984 günü saat 9.30'a bıra
kılmasına karar verilmiştir. 

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz etmek 
istediğiniz vesikaları ibrazetmeniz ve delillerinizi göstermeniz, duruşmaya gelme
diğiniz takdirde veya vekil göndermediğiniz takdirde HUMK. nun 509 - 510. mad
delerine göre gıyabınızda karar verileceği tebliği makamın kaim olmak üzere ilân 
olunur. 7271 

Denizli 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Leman Meliha Sönmez vekili Av. Mehmet Şeker tarafından davalılar 
Mehmet Hamdl İnanç ve 6 arkadaşı aleyhine açılan izale-i şüyuu davasınm yapılan 
açık duruşmasında : 

Davalılardan Mehmet Kâmil oğlu Mehmet Hamdi İnanç, Mustafa İlhan adına 
çıkartılan davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği ve adreslerinin meçhul olduğundan; 

Adı geçenlerin Resmî Gazete ile ilânen tebligat İcrasına karar verilmiştir. Dava 
basit yargılama usulüne tabi olmakla duruşma günü bizzat veya vekilinizle hazır 
bulunması iddia ve savunma için delil ve belgelerin herhalde duruşma günü ibrazı 
mecburidir. Duruşmanın muallak bulunduğu 18/6/1984 tarih saat: 9.00 da mahke
meye gelmeniz veya mazeretinizi daha önceden bildirip ibraz etmediğiniz takdirde 
HUMK. nun 176/10, 507/1, 509 ve 510. maddeleri uyarınca davanın gıyabınızda biti
rileceği 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi gereğince meşruhatlı davetiye 
yerine kâim olan işbu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Mehmet 
Hamdl İnanç ve Mustafa İlhan'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 7382 

Emirdağ Tapulama Hâkimliğinden : 

1983/80 
Davacı Elmas Akdeniz tarafından davalı Zehra Bayer ve diğerleri aleyhine 

ikame edilen tapulama tesbitinin iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasının 
verilen ara kararı uyarınca : 

Emirdağ İlçesi Ekizçe Köyü 91, 117, 347, 852, 1157 parsel numaralı taşınmaz
ların davalılar adına yapılan tesbitin iptali ile davacı adına tesciline karar veril
mesi istenmekle, davalılardan Zehra Bayar adına mahkememizce çıkarılan daveti
yelerin tebliğ edilemediği gibi adreside tesbit edilemediğinden ilanen tebligat yapıl
masına karar verilmiş olmakla adı geçen davalı Zehra Bayar'ın duruşma günü 
olan 6/7/1984 günü saat 10 JO'da duruşmada bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu
nur. 7286 



.Sayfa : 48 RESMİ GAZETE 18 Mayıs 1984 — Sayı : 18405 

Ankara Yedinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1984/72 
Davacı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı vekili tarafından davalılar 

Mehmet Ulu ve Emişe - Mediha Erdem aleyhlerine açılan Bakanlık Hesabına Meh
met Ulu'nun Ankara Yüksek Öğretmen Okulunda Mecburi hizmette okumasından 
dolayı 33.225 TL. yasal faizi ile birlikte tahsiline dair alacak davasının Mahkeme
mizde yapıladı duruşması sırasında; 

1 — Ankara Içcebeci Yazgan Sok. Aygün Apt. zemin katta ikamet edip Sağ
lık Bakanlığı Merkez Bakım Atölyesinde çalışan davalı Mehmet Ulu ile, 

2 — Antalya - Muratpaşa Mahallesi, Çelebi Sok. No: 1 de ikamet eden davalı 
Emişe - Mediha Erdem'in tüm aramalara rağmen adresleri bulunamadığından Mah
kememizce ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup anılan şahısların duruş
ması plan 11/6/1984 günü saat 10.35 de Mahkemeye gelmedikleri ve kendilerinide 
bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 7457 

• 
Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No: 1983/109 
K. No : 1983/109 
Davacı Sedati Balkan tarafından davalı Naciye Balkan adına ihtar çekilmiş 

olmakla davalı gösterilen Kırık Köyü adresinde bulunamamış ve yaptırılan tahki
katta da adresinin tespit edilemediği bildirilmiş olmakla : 

Davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile davalının bir müddet önce müşte
rek haneyi terk ederek gittiğini Medeni Kanunun 132. maddesi mucibince aile bir
liğine dönmesinin ihtarına karar verilmesi davacı tarafından istenilmiş olmakla, 
yapılan incelemede tarafların karı - koca oldukları anlaşılmış ancak açılan boşanma 
davaların kabulü şartlarından biride M. K. nun 132. maddesi gereğince dava ika
mesinden evvel müşterek ikametgâha gelmesi için hâkim marifeti ile eşe ihtar ya
pılması şartı haizdir. 

Bu nedenle davalı Naciye Balkan'ın 1 ay zarfında kocası evine gitmesi lüzu
muna (aksi halde aleyhine boşanma davası açılabileceğinin ihtarına) kesin ve fakat 
nihayi mahiyette olmamak üzere evrak üzerinde karar verildiği ilanen tebliğ olu
nur. 7273 

t ) ı 

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/543 
Davacı: Dışişleri Bakanlığı vekili Av. Müjde Avcıoğlu tarafından Elif Taş-

harmut aleyhine açılan alacak davasının Mahkememizde yapılan duruşması so
nunda : 

Davalının adresi tesbit edilememiş olup, dava dilekçesine ve duruşma günü 
ilânen tebliğ edilmiş olup, bu kez Mahkememizden verilen 29/3/1984 tarih ve 
983/543-156 sayılı ilâm ile 51.153,— TL. nm 16/10/1980 gününden itibaren yürütüle
cek % 5 kanuni faiziyle birlikte davalı tarafından davacıya ödenmesine 1.535,— TL. 
ilâm haranın davalıdan alınmasına, davacı yararına 5.115,— TL. vekâlet ücreti tak
dirine ve davacı tarafından sarf olunan 5.000 TL. bilirkişi ücreti, 3.200,— TL. gazete 
ilânı 300 TL. davetiye masraflarının davalı tarafından davacıya ödenmesine dair 
işbu ilâm Resmi Gazete'de neşrinden itibaren 30 gün içerisinde davalı tarafından 
temyiz edilmediği takdirde adına ilâmın kesinleşeceğine dair karar yerine kâim 
olmak üzere ilân olunur. 7459 
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Tosya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/86 
Davacı: Tosya Sapaca Köyü tüzel kişiliği adına muhtarı Mehmet Tekin. 
Davacı Mehmet Tekin tarafından Behçet Çapar azın verasetinin subutuna karar 

verilmesi için açılan davasının yapılan duruşmasında : 
Muris Behçet Çapar azın eşi İstanbul Üsküdar Beylerbeyi 40 hanesinde kayıtlı 

eşi 11ya kızı Refka'dan doğma 1933 D .lu Kalo Çaparaz adına tercihli davetiye çıkarıl
mış, davetiye bila tebliğ iade edilmiş adresinin tesblü için C. Savcılığına yazılan teske
reye verilen cevapdan da adresinin tesbit edilemediği anlaşılmış olduğundan davetiye
nin tebliğine mahkemece karar verilmiş olup duruşma günü 29/6/1984 günü saat 9.00'a 
bırakılmıştır. 

İşbu ilânın yayınlandığı tarihten itibaren duruşma günü mahkememize gelerek 
eşinizden düşecek miras dan mülkiyet veya intifa hakkını tercih etmeniz gelmediğinizde 
mülkiyet hakkını tercih etmiş sayılarak duruşmanın gıyabınızda bitirileceği tebliği 
makamına yapılmak üzere ilân olunur. 19599 /1-1 

• 
Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — üniversitemiz Antalya kampüsünde yaptırılacak olan, aşağıda adları, 
keşif bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen 2 adet inşaat işi 
2886 sayılı Yasamn 35/a maddeleri uyarınca kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarıl
mıştır. 

IŞIN ADI : 
a) Kampus Çevre tanzimi (İhata duvarı b) 12 daireli Lojman İnşaatı işi. 

ve tel örgü) İnşaatı işi. 
Keşif bedeli : (25.000.000,— TL.) (34.000.000,— TL.) 
Geçici teminatı : (750.000,— TL.) ( 1.020.000,— TL.) 
İhale gün ve saati: 30/5/1984 Cuma günü (30/5/1984 Cuma günü) saat 15.00 de 

saat: 11.00 de 
2 — İhale Akdeniz üniversitesi ihale komisyonu başkanlığında yapılacaktır. 
3 — İhale dosyaları, İhale şartnameleri ve diğer evraklar, mesai saatleri 

içinde özel İdare Işhanındaki üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığın-
da bedelsiz olarak görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklUerden : 
4 - 1 Akdeniz üniversitesi namına 1. maddede belirtilen geçici teminatı; 
4 - 2 1984 yılı Ticaret odası belgesi (vizeli); 
4 - 3 Kanuni konutu bulunması; 
4 - 4 İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması; 
4 - 5 İstekli bir ortaklık olduğu takdirde; 
a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bu

lunduğu Ticaret odasından veya sair resmi bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı 
ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu işin ilk ilân tarihinden sonra bir belge
nin ibrazı, 

b) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterce onaylı vekaletname göstermesi. 

4 - 6 Müracaat dllekçelerlyle birlikte verecekleri İhale şartnamesi ile ek özel 
şartnamelerde belirtilen bildirge ve taahhütnamelerle birlikte Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (C) grubundan müteahhitlik karnesi Ue Akdeniz Üniversitesi 
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Tapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı belge komisyonundan alacaktan ihaleye gir
me belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymalan lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplannı l . madde de belirtilen günde; 
a) Kampus Çevre tanzimi (İhata duvarı ve tel örgü) inşaatı İşi İçin saat 

10.00 a 
b) 12 daireli Lojman i-jsaati işi için saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında 

ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
6 — İhaleye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/5/1984 Cuma 

günü mesai saati sonudur. 
7 — Telgrafla yapılacak başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edil

mez. 7781 /1-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

12 ADET VİNÇ (4 ADEDİ MONORAY) İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Urfa Çimento Fabrikamızın çeşitli ünitelerinde kullanılacak 8 adet vinç İle 

4 adet Monoray Vinç İmali ve montajı yaptınlarâk çalışır durumda teslim alınacaktır. 
Bu işle ilgili şartnameler Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve Meclisi Mebus an Cad. Dursun Han Kat 4 Salıpazan-Istanbul 
adresindeki Alım ve Satım Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

Teklif verme son günü 4/6/1984 saat 15.00'e kadar olup postadaki gecikmeler 
nazara alınmaz. 

Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 7621 / 2-2 

Sivas Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

1 •— 5 nci Tugay ve Tokat Garnizon Birlikleri ihtiyacı İçin aşağıda teslim yeri, 
cinsi, miktan, tahmini bedeli, geçici teminatı ihale gün ve saati yazılı 6 kalem yiye
cek maddesi satınalınacaktır. 

2 — Alımlar 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — İhalede istenen belgeler; Ticaret Odası kayıt belgesi, geçici teminat mek
tubu veya makbuzu, bizzat iştirak etmeyenlerden vekâletname. 

4 — İhale Sivas'ta 5. Tug. Sat. Al . Kom. Bşk. lığı binasında yapılacaktır. 
Şartnameler Ankara-lstanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebilir. 

5 — İhaleye iştirak edecekler ihale saatinden bir saat önce teklif mektuplannı 
Komisyona vermeleri şarttır. Verilen teklif mektuplan geri iade edilmez. Her türlü ge
cikme kabul edilmez. 

Teslim Yeri Cinsi Miktarı 
Tan. Bed. Geç. Tem. 

Lira Lira Günü Saati 

Tokat Grnz. 
Sivas Grnz. 
Tokat Grnz. 
Sivas Grnz. 
Tokat Grnz. 
Sivas Grnz. 

Yoğurt 50 Ton 4.500.000 
Yaş Maya 10 Ton 1.600.000 
Yaş Maya 6 Ton 960.000 
Taze Patates 50 Ton 2.500.000 
Taze Patates 25 Ton 1.250.000 
Ekmeklik Buğday Kırdırılması 

135.000 
48.000 
28.800 
75.000 
37.500 

28/5/1984 10.30 
» 11.00 
» 11.00 
» 11.30 
» 11.30 

Kep. Müt. Ait 1800 Ton 9.000.000 
Kep. As. Ait 1800 Ton 4.500.000 

270.000 
135.000 

» 15.30 

7429 / 2-2 
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Sınırlı Sorumlu Beypazarı Küçük Sanayi Sitesi Tapı Kooperatif] Başkanlığından : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığuun kısmi kredi desteği ile Kooperatifimizin so
rumluluğu altında yapılacak olan 192 İşyeri ve sosyal tesisten müteşekkil Küçük Sa
nayi Sitesi inşaatı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ve 8/2574 sayılı Kararnameye 
tabi olmak kaydt İle ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İhale 30/5/1984 günü saat 15.00 de Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapı
lacaktır. 

2 — Söz konusu işin 1984 yüı birim fiyatlarına göre birinci keşif bedeli 
908.927.488,— TL. si olup, limit içi geçici teminatı 27.267. 800,— TL. dir. 

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasını Kooperatifimizin 
Tbpbaşı Işhanı Kat 3 Beypazarı adresinden 50.000,— TU sı makbuz karşılığında 
temin edebilirler. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için iştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen 
şartların yamsıra en az işin keşif bedeli kadar (A) gurubu müteahhitlik karnesinin 
aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmesi gereklidir. 

5 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosya
larım, içindeki evrakları belirten dizi pusulasını da İhtiva edecek şekilde en geç 
22/5/1984 günü saat 18.00'e kadar Kooperatif Başkanlığına firmayı temsile yetkili 
şahısça, imzalı pullu dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgeleri 28/5/1984 gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız 
tarafından verilecektir. 

7 — İhaleye katılacak iştirakçilerin eksiltme şartnamesinde mevcut açıkla
maya göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 30/5/1984 günü saat 14.00'e kadar 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının A Blok İkinci Kat 211 nolu odasında toplanacak 
İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

8 — Kooperatifimiz İhale Kanununa tabi olmadığından Komisyon yeterlik 
belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya diledi
ğine vermekte serbesttir. 

9 — Postadaki vaki gclkmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 

NOT: Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 7620 / 2-3 

o . 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi be
lirtilen malzeme, dış ülkelerden teklif alınarak 2886 sayılı Kanunun 51. maddesi 
gereğince Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin si
pariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firma
nın açık adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünden (A Blok 7. Kat 708 numaralı oda) 1.000 TL 
bedelle alabilirler. 

III — İstekliler, Teklif Verme Şartnamesinde istenilen tüm belgeleri teklif
lerine ekleyerek, teklif zarflarını en geç 29/6/1984 günü saat 17.30'da Malzeme Şu
besi Müdürlüğünde bulunacak şekilde göndereceklerdir. Bu günden sonra veri
lenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dik
kate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

IV — İhalesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
(A Blok 7. Kat 710 numaralı odada) 3/7/1984 günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

V — Geçici teminat tutarı teklif edilen FOB (Liman) bedelin % 3'üdür. 
Dosya No.: 84.174.1, Cinsi: 158 kalem Etnyre Yedekleri. 7369/3-1 



Anamur Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N M İ K T A R I Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
Adı Yol Durumu Emvalin Cinsi ve Nev"i P. Adedi Adet M ' Dm" TL TL. 

Y. Duvar Asvalt 3. S. N. B. Sed. Tom. 1 43 6.397 18.000 9.000 
» 3. S. K. B. Sed. Tom. 1 24 2.292 16.000 3.000 

> > 3. S. N. B. Gök. Tom. 1 26 5.139 18.000 7.000 
» » 3. S. K. B. Gök. Tom, 1 45 6.548 16.000 8.000 
> > 3. S. N. B. Çz. Tom. .10 3147 680.283 17.500 893.000 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 3 1072 114.456 16.000 137.000 
» » 2. S. Çz. Maden Direk 1 84 8.845 10.000 7.000 
> » Çz. Sanayi Odunu 1 677 52.310 9.000 35.000 

» tbreli Yak. Od. Or. Dışı 2 Ster 240.000 3.500 63.000 
Sarıyayla Sarı dana Or. Dışı İbreli Yak. Od. Or. Dışı 1 Ster 100.000 3.500 26.000 
Aksaz Asvalt 3. S. K. B. Sedir Tom. 3 584 ©5.717 16.000 115.000HLG. 

» 2. S. Sed. Mad. Direk 2 1750 59.575 12.000 53.000HLG. 
Malaklar » 2. S. N. B. Çz. Tom 4 503 167.835 22.500 284.000 

> 3. S. N. B. Çz. Tom. 8 925 177.237 17.500 233.000 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 5 1636 173.464 16.000 207.000 
> > 2. S. Çz. Mad. Direk 2 2162 67.057 10.000 50.000 

» 2. S. Gök. Maden Direk 1 90 5.454 10.000 4.000 
> » Çz, Sanayi Odunu 2 709 61.984 9.000 42.000 

Yap. Yak. Odun (Meşe) Or. Dışı 2 Ster 31.000 4.500 10.000 
> » İbreli Yak. Odun Or. Dışı 7 Ster 541.000 3.500 141.000 
» > Lif-Yonga Odun Or. Dışı 1 Ster 28.000 5.000 11.000 

Sarıyayla Çiçekderesi Or. Dışı Lif-Yonga Odun Or. Dışı 1 Ster 100.000 5.000 38.000 
Abonoz Yarlagan Or. tçi İbreli Yak. Odun 47 Ster 5027.000 2.300 862.0000 
Bozyazı Pınarlar Or. tçi İbreli Yak. Odun 2 Ster 73.000 2.300 13.000 
Çaltıbükü Belensazak Or. tçi İbreli Yak. Odun 2 Ster 385.000 2.300 68.000 
Sarıyayla Maden Or. içi tbreli Yak. Odun 1 Ster 130.000 2.300 22.000 

m Ağca Or. tçi tbreli Yak. Odun 1 Ster 131.000 2.300 23.000 
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D E P O S U N U N M İ K T A R I Mub. Bed. % 7,5 Tem. 
Adı Yol Durumu Emvalin Cinsi ve Nev'i P. Adedi Adet M 3 Dm'' TL. TL. 

Teldağ Sansu Or. içi ibreli Yak. Odun 1 Ster 147.000 2.300 25.000 
» Sarı ağaç Or. içi ibreli Yak. Odun 1 Ster 6.000 2.300 1.000 

Anamur Çamlıpınarala- ibreli Yak. Odun 
tu Or. içi 1 Ster 63.000 2.300 11.000 

» Sayvana Or. içi ibreli Yak. Odun 1 Ster 137.000 2.300 24.000 
Melieç Or. içi ibreli Yak. Odun 4 Ster 530.000 2.300 92.000 

Bozyazı Pınarlar Or. içi Yap. Yak. Odun (Meşe) l Ster 5.000 3.300 1.200 
Geyiksekisi Or. içi Yap. Yak. Odun (Meşe) 1 Ster 6.000 3.300 1.500 

Sarıyayla Mani Or. içi Yap. Yak. Odun (Meşe) 1 Ster 18.000 3.300 5.000 
Bozyazı Pınarlar Or. içi Lif-Yonga Odun 1 Ste* 177.000 4.000 53.000 
Sarıyayla Ağca Or. içi Lif - Yonga Odun 1 Ster 32.000 4.000 10.000 

» Mani Or. içi Lif-Yonga Odun 1 Ster 100.000 4.000 30.000 
Anamur Melleç Or. içi Lif-Yonga Odun 2 Ster 216.000 4.000 65.000 

» Sayvana Or. içi Lif - Yonga Odun 1 Ster 15.000 4.000 4.500 
Abonoz Yarlağan Or. içi Yarma San. Odun 2 Ster 143.000 4.000 54.000 

Ms LÜ EMVAL TOPLAMI: 132 1684.593 3.741.200 
STERLİ EMVAL TOPLAMI: 8391.000 

1 — işletmemiz depolarından yukarıda müfredatı yazılı 132 parti çeşitli cins orman ürünü % 50 bedeli ile kanuni kesintileri 
ve faizi peşin, % 50'si 3 ay vadeli kati ve süresiz banka teminat mektubu karşılığında l ve 34 nolu model şartnameler uyarınca 
açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 29/5/1984 Salı günü saat 14.00'de işletmemiz Satış Binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi cetveli Orman Genel Müdürlüğüne, Mersin Bölge Başmüdürlüğünde, Mersin, 

Tarsus, Adana, Gülnar, Mut, Konya, Karaman, Antalya, Ermenek, Orman işletme Müdürlükleri ile işletmemizde mesai saatleri da
hilinde görülebilir. 

4 — Lif - Yonga ve odunlarına, lif - levha - yonga sanayicileri, ambalaj sandığı ve talaş imalâtçıları, odun ham maddesi kul-
lanan küçük sanat erbabı şartnamede yazılı belgelere teminat yatırmadan ibraz etmek şartı ile girebilir. 

5 — Alıcıların belirtilen günde en geç 13.30'a kadar teminatlarını yatırmaları, teminat karşılığı banka teminat mektubu vere-. 
çeklerin işletme adına ve satış tarihini belirtmelerini ve makbuzları ile Satış Komisyonuna başvuracakları şarttır. 

Keyfiyet ilan olunur. 7322 /2-2 
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Artvin Orman Anatamirhane Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi miktarı muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen İş 
makinalaıma ait yedek parçaların Devlet Orman İşletmeleri Döner Sermaye Yönet
meliği gereğince muhammen bedel üzerinden kapalı zarfla fiat teklif almak sureti ile 
satın alınacaktır. 

2 — Bu ise ait ihale 
a) 28/5/1084 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de Müdürlüğümüz 

binasında yapılacaktır. 
b) Her yedi kalem parçanın değerlendirmesi aynı gün ve aynı saatte yapıla

caktır. 
3 — ihaleye alt idari şartname mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde ve An

kara Orman Anatamirhane Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — isteklilerin şartname hükümlerine göre hazırlıyacaklan 3 nüsha teklif mek

tuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Müdürlüğümüz veznesine veya T. C. Ziraat 
Bankasındaki 640/9 nolu hesabımıza yatırabilirler. Yatırılan geçici teminatla İlgili 
makbuz veya teminat mektuplarım teklif mektupları ile birlikte satın alma komisyonu, 
na vermeleri gerekmektedir. 

5 — isteklilerin verecekleri teklif mektupları ile birlikte teklifte bulunduğu ye
dek parçanın numarası Müdürlüğümüzde görülebilir. 

6 — ihale 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbest
tir. 

7 — Yedek parçalar tebligata müteakip 30 gün içerisinde teslim edilecektir. 
İlân olunur. 

Miktarı Tan. Bed. Tutarı G. Tem. 
Cins ve Nev'i Parça No. Adet TL. TL, TL. 

Track roller assy 141-30-00574 20 65.000 1.300.000 52.750 
Track roller assy 141-30-00584 40 65.000 2.600.000 91.750 
Oil ooller Orjinal 600-652-im 6 125.000 750.000 33.750 
Teeth 141-27-32280 90 9.000 810.000 36.150 
Pt puel pump assy D 85 K.D 67-11-70-1022 1 1.200.000 1.200.000 49.000 
Hausing D 65 K.D 144-15-21160 1 390.000 390.000 19.350 
Idler D 65 K.D 141-30-3311 4 225.000 900.000 39.750 

TOPLAM 7.950.000 322.500 
7624 / 2-S 

— • -

Kahramanmaraş Orman Tamirhane Müdürlüğünden : 

1 — Müdürlüğümüz 1984 yılı iş programında bulunan 1.990.000,— Lira keşif 
bedelli tahminen 1.300.000,— Lira kıymetindeki 53.000,— Lira teminatlı saha be-
tonlama İşçiliği Bayındırlık Bakanlığı Emanet Birim Fiatları üzerinden kapalı zarf 
eksiltme usulü İle emaneten yapılacaktır. 

2 — Eksiltme ihalesi Tamirhane Müdürlüğü idare Binasında 30/5/1984 tari
hine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacaktır. 

3 ~ Eksiltme dosyası ve teknik şartname mesai saatleri İçerisinde Tamirhane
mizde görülebilir. 

4 — Tüm malzeme Idaremizce karşılanacaktır. 
5 — Eksiltmeye girecekler teminat mektupları ve İş bitirme belgelerini tek

lifle birlikte komisyona vereceklerdir. 
6 — Tamirhanemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta 

veya dUediğine vermekte serbesttir, ilân olunur. 7626/ 1-1 



Manisa Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Yol Cins, Nev*i Parti M İ K T A R I M u h a m m e n Bedeli Geç. Tem. 
Deposunun Adı Durumu Boy ve Sınıfı Adedi Adet M 5 . l i r a Kr. Ura Kr. 

Turgutîu/Çıknkçı Asfalt II. S. K. B. Çk. Tom. 2 159 38.248 21.000,— 60.300,— 
Turgutlu/Çıkrıkçı > IH. S. N. B. Çk. Tom. 1 147 31.730 17.000,— 40.500,— 
Taşbaraka-Çıknkçı-Sart > III. S. K. B. Çk. Tom. 11 2178 325.462 8.800. 13.000.— 310.500.— 
Taşbaraka-Çıkrı kçi-Sart 

8.800. 13.000.— 310.500.— 

D. Köy-Alaşehir > Stab. m. S. K. B. Çz. Tom. 13 3588 513.182 8.400, 12.000,— 455.600,— 
Taşbaraka-Çıkrıkçı-Sart 

455.600,— 

D. Köy-Alaşehir Çk. Sanayi. Odunu 8 3009 204.861 7.400.— - 12.000.— 172.900,— 
Taşbaraka-Çıkrıkçı-Sart 

172.900,— 

D. Köy Çz. Sanayi Odunu 57 29943 1748.666 12.000,— 1.577.100.— 
Merkez/Taşbaraka » İnce Kab. San. Odu. 1 Ster 54.000 10.000,— 40.500.— 
Müh. O r m a n îçi D e p o l a n * > Lif*Yonga O d u n u 99 Ster »375.000 3.300,— 2.325.200,— 
Magmaiı O r m a n îçi > K a v a k L i f -Yonga O. 1 Ster 70.000 +000,— 21.000,— 

193 39020 2862.149 M 3 . 
G E N E L TOPLAM 9499.000 Ster 5.003.600— 

l ~- işletmemiz depolarında b u l u n a n yakanda cins ve miktarı yazılı 193 p a r t i çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'si üe % 40 
f a i z i peşin, % 50 si 3 ay vadeli suresiz b a n k a teminat mektubu karşılığında o l m a k üzere Modei l No. lu (EK) şartname uyarınca 
açık arttırmak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırman satış 28 Mayıs 1984 tar ih ine rast layan Pazartesi günü saat 13.30 da Manisa Devlet Orman İsletmesi satış 
sa lonunda toplanacak K o m i s y o n h u z u r u n d a yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan. şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman G e n e l Müdürlüğü. İzmir Bölge Başmüdürlüğü, izmir 
Bayındır, Demirci, Gördes, Bergama, Uşak, Aydın, Deniz l i , Adana, Mersin ve İsparta Orman işletme Müdürlükleri ile İsletmemi? 
Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Alıcıların, b e l i r l i gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları, ihale saatinden b i r saat öncesine kadar geçici temlnat-
lsnnı işletmemiz veznesine yatırılmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda isletme adraı ve satış 
tanbini b i ld irmeler i ve katı lacakların teminat makbuzları ile bitlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 7625/3-3 
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Mustafakemalpaşa Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden 

Deposu Emvalin Cins ve Nev'i P. Adedi 
M İ K T A R I 

Adet M 3 Dm 3 Ster 
Muh. Bedeli 

TL. 
% 7,5 Tem. 

TL. 

Muhtelif 2. S. Uz. B. Kayın Tomruk (ince) 1 10 2.535 — 16.800 3.000 
2. S. N. B. Kaym Tomruk (Kaim) 8 509 211.626 — 31.000 420.000 
2. S. N. B. Kaym Tomruk (Soymalık) 1 62 27.266 — 34.900 71.000 
2. S. K. B. Kaym Tomruk (Soymalık) 1 11 2.858 — 19.200 4.000 

> 2. S. K. B. Kaym Tomruk (Kalın) 4 306 92.476 — 26.100 181.000 
» 3. S. N. B. Kaym Tomruk (Soymalık) 3 169 84.010 — 26.100 164.000 

3. S. N. B. Kayın Tomruk (Kaim) 11 898 343.655 — 22.000 567.000 
3. S. N. B. Kayın Tomruk (ince) 12 2569 365.270 — 17.500 479.000 
3. S. K. B. Kaym Tomruk (Kalın) 25 2407 708.666 — 15.000 797.000 

» 3. S. K. B. Kaym Tomruk (ince) 12 4203 342.512 — 12 900 331.000 
> 2. S. Kayın Maden Direk 8 5227 191.621 — 13.200 190.000 
» Kalın Çap. Kayın Sanayi Odunu 7 3262 140.979 — 10.500 111.000 
» Kaym ince Çap. Sanayi Odunu 2 — —• 95 6.600 47.000 
» Kaym Yarma Sanayi Odunu 2 — — 10 6.600 5.000 
> Iskarta Travers 1 329 37.506 — 18.000 51.000 

3. S. N. B. Meşe Tomruk 1 185 41.393 — 13.000 40.000 
> 3. S. K. B. Meşe Tomruk (Saç) 1 185 31.484 — 5.700 13.000 
> 3. S. K. B. Meşe Tomruk 8 1437 236.936 — 8.000 142.000 
> 2. S. Meşe Maden Direk 1 591 28.461 — 8.300 18.000 
> Kalın Çap. Meşe Sanayi Odunu 6 1086 63.241 — 6.200 30.000 
» Meşe Yarma Sanayi Odunu 2 — — 40 3.500 12.000 
» 1. S. N. B. Kavak Tomruk 1 15 6.451 — 19.100 9.000 
> 2. S. N. B. Kavak Tomruk 2 202 61.173 — 16.200 74.000 
» 3. S. N. B. Kavak Tomruk 4 608 123.136 — 13.100 121.000 
* 3. S. K. B. Kavak Tomruk 2 613 73.750 — 10.500 58.000 
> 2. S. Kavak Maden Direk 1 803 34.482 — 10.000 26.000 
» Ihlamur Yarma Sanayi Odunu 1 — — 4 7.900 2.000 

Yap. Lif-Yonga Odunu 11 — — 1231 3.500 325.000 

SATIŞIN GENEL YEKÛNU: 139 25687 3251.487 1380 — 4,300.000 
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Yukar ıda müfredatı yazalı İşletmemiz muhte l i f o r m a n dışı i s t i f yerlerinde mevcut (Kerestelik) o r m a n emval ler i 29/5/1964 Salı 
günü saat 14.00'de E k No: 1 ve 2 model şartname esasları d a h i l i n d e İşeltmemiz Satış S a l o n u n d a toplanacak komisyon h u z u r u n d a 
acık art ırma suretiyle iha le ler i yapılacaktır, i l a n o lunur. 7641 /2-2 

İstanbul O r m a n Bölge Başmüdürlüğünden: 
Büyükdere/İSTANBUL 

Miktarı Keşif Bed. G . Tem. EKSİLTMENİN 
Sıra No. Eks i l tmeye K o n u l a n İş M 3 T L . T L . T a r i h i Saat i Son Mür. G ü n ü 

1 — I. G r u p Şişli ilçesi Gecekondu Yolları (Kağıtha- 7178 9.555.979 286.679 30/5/1984 10.30 28/5/1984 günü 
ne) 2"İlk temel malzemesi t e m i n i (Ocak taşm mesai b i t imine 
d a n Konkosörle kırılmış). kadar. 

2 — II. G r u p Bakırköy İlçesi Gecekondu Y o l l a n (Ko-
casinan, Güngören, K. Çekmece) 2"lik temel 24117 32.105.828 863.178 30/5/1884 14.00 28/5/1984 günü 
malzemesi t e m i n i (Ocak taşından konkosörle mesai b i t i m i n e 
kınlmış) . kadar. 

3 — III. G r u p Gaziosmanpaşa İlçesi Gecekondu 6750 8.986.032 269.581 30/5/1984 16.00 28/5/1984 g ü n ü 
Y o l l a n (Cebeci) 2"lik temel malzemesi temini mesai b i t imine 
(Ocak taşından konkosörle k ınlmış) . kadar . 

1 — Yukarıda, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleriyle, son müracaat günleri bel ir t i len Gecekondu Y o l l a n 
Stabi l ize yapılması işlerinin (Stabilize M a l z e m e s i t e m i n i işi) 2886 Sayı l ı K a n u n uyar ınca ve kapalı tekl i f usulü i le yapılacaktır. 

2 — B u işlere ait dosya ve şartname h e r gün mesai saatleri dahi l inde İstanbul O r m a n Bölge Başmüdürlüğünden (Fatihor-
manı, Büyükdere) görülebilir. 

3 — Eksi l tmeye girebi lmek için; i s tek l i ler in k a n u n i ikametgahına, 1984 y ı lma a i t ticaret ve sanayi odası belgesine, şirketlerin; 
ihaleye esas i l k i l a n tar ih inden sonra alınmış h a l i faaliyet belgesine ve Bölge Başmüdürlüğümüz K o m i s y o n u n d a n alınacak yeter
l i l i k belgesine sahip olmaları ve usulüne u y g u n y u k a n d a yazılı işler için işin hizasında gösterilen m i k t a r d a geçici teminat vermeler i 
(teminat mektup o larak ver i l iyorsa , b u mektupların süresiz veya son müracaat gününden i t i b a r e n en az üç ay süreli ve l i m i t d a h i 
l inde olmaları). 

4 — i l a n d a yazıl ı üç işe a i t is tekl i ler in , katılacakları her iş için a y n a y n t a n z i m edecekleri dilekçelerine; 
4.a) Y u k a n d a bel ir t i len üç a y n işin tekli f leride yazılı m i k t a r l a r k a d a r malzemeyi b i r defada tes l im ettiğini bel ir ten resmî 

dairelerden alınmış iş b i t i r m e belgesinin noter tasdik l i suret ler ini , 
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4.b) 1964 yılma sari Ocak İşletme Ruhsatı veya noter tasdikli 1964 yılı İşletme Mukavelesi ile Patlayıcı Madde Kullanma ve 
Depolama yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

4.c) İlan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ve mali durum bildirisini, 
4.d) Dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış- veya bağlanacak işlerin taahhüt bildirisini. 
4.e) Noterlikçe 1984 yılında tanzim edilmiş imza sirkülerini ekleyerek, 28/5/1984 günü, saat 17.00'ye kadar, iştirak belgesi al

maları şarttır. 
5 — İştirak belgesi verilen isteklilerin, katılacakları her iş için ayn ayrı ve eksiltme şartnamesindeki izahata göre hazırlaya

cakları teklif mektuplarını, Orman Bölge Başmüdürlüğü Saymanlığına yatıracakları nakti geçici teminat veya banka teminat mek-
tubu karşılığı alacakları makbuz ile birlikte, eksiltme saatinden 1 saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
şarttır. 

Keyfiyet ilân olunur. 7502/1-1 

Gördes Devlet Orman işletme Müdürlüğünden: 
M İ K T A R I Muh. Bed. G. Tem. 

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

Kavak a! an Staplize 3. S. N. B. Çz. tomruk 5 1102 240.923 16.000 291.000 
3. S. K. B. Çz. tomruk 7 1674 315.328 12.000 285.000 

» » Çz. Sanayi Odunu 12 4997 454.950 12.000 416.000 
Karaköy Asfalt 3. S. N. B. Çz. tomruk 3 539 94.423 16.000 115.000 

3. S. K. B. Çz. tomruk 8 2055 284.125 12.000 258.000 
Çz. Sanayi Odunu 26 15955 941.502 12.000 856.000 

Güneşli » 3. S. K. B. Çk. tomruk 2 603 99393 9.200 68.900 
Gördes Çz. Sanayi Odunu 1 685 28.813 7.400 16.000 
Kavakalan Staplize Çz. Sanayi Odunu 1 395 41.352 7.400 23.000 
Gördes Asfalt Lif Yonga Odunu 1 Ster 152.000 3.800 43.400 
Orman İçi Orman Yolu lif Yonga Odunu 4 Ster 219.000 2.900 49.000 

Lif Yonga Odunu 59 Ster 5831.000 3.300 1.481.000 

YAPACAK YEKÛNU: 65 28005 2502.309 2.328.900 
STERLİ YEKUN: 64 6202.000 1.573.400 

TEMİNAT YEKÛNU: 3 902300 

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 30/5/1984 günü saat 14.00'dc Akhisar Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak 
komisyon huzurunda % 50'si peşin, % 50'si de % 40 nizami faizi alınmak üzere müddetsiz banka teminat mektubu veya her zaman 
paraya çevrilebilir tahvil karşılığında açık artırma suretiyle vadeli olarak satılacaktır. 

Satışa iştirak etmek istiyenlerin Ek No: 1 ve 34 nolu model şartnamede istenilen belgeler ile beraber komisyona müracaattan 
ilan olunur. 7823 / S-« 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, ihale tarihleri, ihale saati ve geçici teminatları yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 
bu Kanunda değişiklik yapan 2090 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

l.Keş.Bed. G. Tem. İ H A L E N İ N 
Sıra No. İşin Adı İli TL. TL Tarihi Günü Saati 

1 — Sos. Tes. (Yem. Mis.) Isı S ant. 
İnşaatı. Artvin 60.000.000 1.800.000 5/6/1084 Sah 10.00 

2 — İl Tipi Atölye binası inşaatı. Artvin 45.000.000 1.350.000 5/6/1984 Sah 15.00 
3 — Kaynak Kaporta inşaata. Artvin 16.000.000 480.000 6/6/1984 Çarşamba 10,00 
4 — Yıkama - Yağlama inşaatı. Artvin 15.000.000 450.000 6/6/1984 Çarşamba 15.00 
5 — İkizdere Bakımevi inşaatı. Rize 15.000.000 450.000 6/6/1984 Çarşamba 16.00 

1 — Eksiltme Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliği Odasında yapılacaktır. 
2 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklar YSE 10. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde ve YSE Genel Müdürlüğü Tesisler 

Fen Heyeti Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Yeterlik belgesi almak için isteklinin: 
a) Yapı araç bildirisini, 
b) İlân tarihinden sonra bankalardan ve işin keşif bedelinin % 10 tutarındaki banka kredisi mektuplarının ekli olduğu malı 

durum bildirisini, 
c) Teknik personel bildirisini, 
d) Taahhüt beyannamesini CSon 3 yılda bitirdiği işler ile halen taahhüdünde olan bitirilmemiş işler bildirilecektir.) 
e) Son üç yılda bitirdiği işlere ait ilgili kuruluşlardan alınmış referans veya geçici kabul tutanaklarını. 
f) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir 

müteahhitlik karnesinin aslını veya noterden tasdikli suretini dilekçelerine eklemeleri gerekir. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2888 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları zarflarına: 
a) Teklif mektubunu, 
b) Bu işe ait yatırdıkları teminat nakit ise vezne alındısını, banka mektubu ise: limitli ve süresiz banka mektuplarını. 
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c) 1984 yılı vizeli ticaret odası belgesi aslı veya noterden tasdikli suretini, istekli şirket ise; ilk ilân tarihinden sonra şirketin 
halen faaliyette olduğuna dair belgesini, 

d) Bu işe ait yeterlik belgesini koyacaklardır. 
5 — Usulüne uygun hazırlanan teklifler ihale saatinden 1 saat öncesine kadar alındılar, karşılığında İhale Komisyon Baş-

kanlığına vermeleri. 
6 — Son müracaat tarihi 28/5/1984 olup, telgrafla müracaat ile postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. • 7650 /1-1 

Manisa TOPRAKSU Gediz Plânlama Bölge Müdürlüğünden: 

Keşif Bedeli G. Tem. Belge İçin İHALENİN 
Yapılacak îşin Yeri, Adı ve Konusu TL. TL. Son Mür. Günü Tarihi Saati 

1. Alaşehir Yeşilyurt Kasabası Bağcılık Müessesesi Sulama Te
24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 10.00 sisi ve Stabilize Nakli Projesi İnşaatı. 11.042.508 331.300 24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 10.00 

2. Salihli Beylikli, Yeşilova ve Köseali Köyleri Kapalı Drenaj 
İnşaatı için 0 100 mm. lik Plastik Drenaj Borusu Satınalın- 24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 11.00 ması ve işyerinde teslimi. 24.249.820 727.500 24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 11.00 

3. Salihli Beylikli, Yeşilova ve Köseali Köyleri Kapalı Drenaj İn
şaatı için 0 125, 160 ve 200 mm. lik Plastik Drenaj Borusu Sa- 24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 15.00 tınalınması ve işyerinde teslimi. 11.184.945 335.600 24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 15.00 

4. Alaşehir Yeşilyurt Kasabası Bağcılık Müessesesi Kapalı Dre
naj İnşaatı için 0 100 mm. lik Plastik Drenaj Borusu Satın- 24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 16.00 alınması ve işyerinde teslimi. 2.846.480 85.400 24 Mayıs 1984 29 Mayıs 1984 16.00 

Yukarıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler; 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğin
ce kapalı teklif usulü ile Bölge Müdürlüğümüzün Manisa - İzmir Karayolunun 5. Km. sinde (Uncu Bozköy Mahallesi altında) kı ida
re binasında karşılarında yazılı tarih ve saatlerde eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri için de Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosunda bedelsiz olarak görule-

Diıır. 
İsteklilerin, yeterlik belgesi alabilmek için; aşağıda yazılı evrakları her iş için ayrı ayrı hazırlayarak belge için son müracaat 

günü saat 17.00 ye kadar Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri şarttır. 
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1 — (l) No. lu iş için, işin en az keşif bedeli kadar aynı özellikte bir iş bitirdiğini gösterir iş bitirme belgesini, 
2 — (2, 3 ve 4) No. lu işlere, bu tür işlerle iştigal ettiklerini belgeleyen imalâtçı firmalar girebilirler. 
3 — Yapı araçları bildirisini, (örnek : 1), (7 No. lu iş için) miktar ve çeşitleri İhale İşlem Dosyasında belirtilen ve işin adına 

alınmış alet, ekipman ve inşaat makinalanna 1984 yılında sahip olduğunu gösterir noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile 
tasdikli son yıl bilançosunun aslı veya noter tasdiKİi suretleri, fatura aslı veya noter tasdikli suretleri, (Proforma fatura kabul edil
mez.) veya kanıtlayıcı belgeleri, (Kamyonlar için Trafik ruhsatnamesi aslı veya noter tasdikli suretleri.) 

Eğer bu makina ve ekipmanı kiralayacak ise kiraya veren şahıs veya firma ile yapılmış noter tasdikli kira mukavelesi ile 
kiraya verenin bu makina ve ekipmana sahip olduğunu belirtir tasdikli envanter ve demirbaş kayıtları ile son yıl bilançosunun aslı 
veya noter tasdikli suretlerini, (Bu makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gös
terilecektir.) 

4 — İlân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektupları
nın ekli olduğu mali durum bildirisini, (örnek: 2/A ve 2/B). 

5 — İsteklinin bu işte çalıştıracağı teknik personele ait işin adına düzenlenmiş teknik personel bildirisini, (örnek: 3), (1 
No. lu iş için). 

6 —• Dilekçenin veriliş tarihinde isteklinin son iki yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağlanmış 
veya bağlanacak olan işleri belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, (örnek: 4). 

7 — İsteklilerin işyerini görüp, mahallini tetkik ettiklerine dair işin kontrolluğundan alınmış işyeri görme belgesini, (1 no. lu 
iş için). 

8 — Kanuni ikametgâh belgesini, (1 No. lu iş için). 
9 — İsteklinin gerçek kişi olması halinde imza sirkülerini, ortaklık is© şirketin imza sirkülerini. 
Dilekçelerine ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgesi almaları şarttır. 
3, 4, 5 ve 6 No. da yazılı belgelerin yürürlükte olan -Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği» ne göre 

hazırlanması Ve bizzat istekli tarafından imzalanması şarttır. 
İhaleye gireceklerin yeterlik belgesi ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuz veya banka teminat 

mektubunu, 1964 yılı ticaret veya sanayi odası belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini, isteklinin gerçek kişi olması halinde imza 
sirkülerini, ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesini, 
2886 sayılı Kanun gereğince usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektupları ile birlikte en geç ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri şarttır. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Duyurulur. 7657 / l - l 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Genel Md. lüğü Orman Ürünleri Sanayii Müessese
sinden : (BOLU) 

1 — Müessesemiz İmalâtlarında kullanılmak üzere Bolu - Yığılca - Akçakoca - Düzce ve Göynük Orman işletmelerinin aşa-
gıda belirtilen depolarından Müessesemiz istif sahasına nakliyesi yaptırılacak hammaddenin; 

Miktarı Muh. Bedeli Tutan G Tem. 
işletmesi Deposu C i n s i M* TL. TL. TL. 

1 — BOLU Muhtelif Depolar Çam - Köknar 3300 777 2.564.100 77.000 
2 — YIĞILCA Karaköknar Kaym 1000 1.795 1.795.000 54.000 

» Merkez ve Aksu Kaym 1500 1.582 2.373.000 72.000 
3 — AKÇAKOCA Kestanebayın Kaym 500 1.665 832.500 25.000 

» Çayağzı Kaym 500 1.705 852.500 26.000 
4 — DÜZCE Beyköy, Şımşirîik, 

Büyük açma Kayın 3500 1.223 4.280.500 128.000 
» Büyükaçma Çam - Köknar 2000 941 1.882.000 56.500 
» Muncurluk Çam - Köknar 500 911 455.500 14.000 
» Muncurluk Kaym 1000 1.184 1.184.000 36.000 
» Göldeposu Çam - Köknar 500 973 486.500 15.000 
» Göldeposu Kaym 500 1.264 632.000 19.000 

5 — GÖYNÜK Muh. Depolar Çam - Köknar 3000 1.491 4.473.000 134.000 

TOPLAM YEKÛN : 17800 21.810.600 656.500 
2 — Yukarıda muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı tomruk nakliye işi, belirtilen depolardan kamyonlara yükleme 

nakliye ve boşaltma işi kapalı zarfla teklif toplamak suretiyle ihale edilecektir. 
3 — Nakliye işi için isteklilerin verecekleri teklif mektupları yukarıda hizalarında yazılı muhammen bedel fiyatlannaan ek

siltmek suretiyle değerlendirilecektir. 
4 — ihaleye katılabilmek için Müessesemiz ihale Komisyonu Başkanlığından yeterlilik belgesi alınması şarttır. 
5 — ihaleye çıkarılan tomruk nakliye işine ait geçici teminatı istekliler ihale saatinden önce Müessesemiz Veznesine yatıra 

c aklardır. 
6 — Bu işe ait ihale 30/5/19B4 Çarşamba günü saat 14.00'de Müessesemiz ihale Komisyonunca yapılacaktır. 
7 — ihaleye ait şartnameler Ankara, istanbul, izmir ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odaları başkanlıkları ile ORÜS Kurumu Ge

nel Müdürlüğü Ankara ve mesai saati dahilinde Fabrikamızda görülebilir. 
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8 — isteklilerin konu ile ilgili tanzim edecekleri teklif mektuptan ile birlikte bu işe ait geçici teminat makbuzlarını bir zarfa 
koyarak ihale saatinden önce Müessesemiz İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

9 — Telefon ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 
10 — Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya bir süre pazar

lığı bırakmakta serbesttir. 
İlan olunur. 7658/1-1 

# 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Üniversitemizin ihtiyacı için aşağıda belirtilen malzemeler 2888 sayılı Devlet İhale Kanunu hükmüne göre kapalı zarf usulü 
ihale ile satan alınacaktır. 

İhale Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Komisyonunca Rektörlük binasmda 5/0/1984 tarihinde yapılacaktır. 

Tutan G. Tem 
Dosya No. Malzemenin Cinsi Miktan TL TL. İhale Saati 

1 Nalburiye malzemesi 40 Kalem 1.255.250 37.658 10.00 
2 Su Tesisat Malzemesi 5 Kalem 545.000 16.350 10.30 
3 Cam Malzemesi 27 Kalem 1.478.240 44.347 11.30 
4 Cam 3 mm. 200 m 2 440.000 13.200 14.00 
6 Yufka ve Kadayıf 3 Kalem 1.912.100 57.363 14.30 
1 — Satın ahnacak malzemelerin listeleri ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ilan tah

tasında görülebilir. Taliplilerin adresine ücretsiz olarak gönderilir. 
2 — İhaleye katılacak müteahhitlerin 1984 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi ile teminat ve teklif mektuplarına 

havi zarfı 5/6/1934 günü saat 9.30'a kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına alındı karşılığı vermeleri gerekir. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

3 — İhaleye katılacak tüzel kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair noterden tasdikli yetki belgesini Komisyonu
muza ibraz etmeleri gerekir. 

4 — İhaleye katılacak firmalar her ihaleye ait teklif mektuplarını ayn ayn vermek şartıyla birden fazla dosyanın ihalesine 
iştirak edebilirler. 

5 — Üniversitemiz ihale edilen miktarın % 30 oranında eksik veya fazlasını satın alabilir. 
6 — Komisyonumu? ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7622 / M 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Sivas TOPRAKSU XIII. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip 
Başmühendisliğinden: 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince 
kapalı teklif usulü ile Sivas TOPRAKSU XIII. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliğinin Ankara Asfaltı Subay Lojmanları 
karşısı No : 7 adresindeki İdare Binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işlere ait ihale işlem dosyalan her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Sivas TOPRAKSU XIII. Bölge Müdürlüğünde 
görülebilir. 

İsteklilerin ise müracaat son günü olan 28/5/1984 günü saat 17.30'a kadar TOPRAKSU XIII. Bölge Müdürlüğüne müracaatla ve
recekleri dilekçelerine; 

1 — 1, 2, 3 nolu işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini, 4 ve 5 nolu işler için en az keşif be
deli kadar CC) grubu müteahhitlik karnesi veya benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesini, 

2 — Yapı araç bildirisi (örnek: 1). 
a) Sıra No: 1, 3, 4 deki işler için miktarları ve özellikleri ihale işlem dosyasında belirtilen ana inşaat makinalanna (Ekska

vatör) sahip olduğu ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Mali
yece ve Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noterden tasdikli suretleri ile 1884 yılı içinde satın alın
mış olan makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte yevmiye defteri ve defteri kebirin asılları veya noter tasdikli 
suretlerini (proforma fatura kabul edilmez), istekli şirket ise makina Ye ekipmanın şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri, 
(Bu makinalann halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

b) Tüm işler için miktar ve özellikleri ihale işlem dosyalarında belirtilen yardımcı makina ve ekipmana ait İşin adına düzen
lenmiş noter tasdikli kira mukavelesi ile makina ve ekipmanların kiraya verene ait olduğuna dair traktör ve kamyonlar için trafik 
ruhsatnamesi aslı veya noterden tasdikli suretlerini, diğer makina ve ekipmanlar İçin fatura aslı veya noterden tasdikli suretlerini ve
ya kanıtlayıcı belgeleri (proforma fatura kabul edilmez, beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri 
açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

3 — İlân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 10'u tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının 
ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek 2/A ve 2B) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bildirisini (örnek 3), 
5 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarihte adına taahhüdü bağlanmış 

ve bağlanacak olan işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini (örnek 4), 
6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair iş yeri görme belgesini, ((Belgeyi muhtarlıktan alıp işin ait olduğu kontrol-

hıga vererek tasdikli iş yeri görme belgelerini alacaklardır.) 
7 — Kanuni ikametgâh belgelerini ve Türkiye'de tebligat için adreslerini, 
8 — Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
a) Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl İçinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini. 
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b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ti
caret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belgeyi, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin 
edecekleri belgeyi, (Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ilk ilân tarihi ile ihale tarihi arasındaki bir tarihi taşıması gerekir.) 

9 — imza sirkülerini, 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a ve b fıkralarındaki 

esaslara göre temin edecekleri belgeyi, 
10 — İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten işti

rak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
11 — isteklilerin ortak girişim obuası halinde ihale işlem dosyasındaki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

İmzalanan ortaklık sözleşmesini, 
12 — isteklilerin iştirak etmek istedikleri işler için ikişer adet fotoğraflarını. ekleyerek her iş için ayn ayrı iştirak belgelerini 

almaları şarttır. 
Yukanda 2, 3, 4 ve 5 No. da yazılı belgelerin bizzat istekli taarfmdan imzalanması ve yürürlükte olan Yapı Tesis ve Onarım 

işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır 
ihaleye gireceklerin iştirak belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzu veya banka mektubunu, 

İstekli .bir ortaklık olduğu taktirde bu belgelere ilaveten ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra, alınmış hali faaliyet belgelerini, 2886 sayılı 
Yasa gereğince usulüne uygun olaraik hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Baş-
kanbğına vermeleri lâzımdır. 

idare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel t es bitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Duyrulur. 

Keşif Bed. G. Tem. Belge için İHALENİN 
Sıra No. îşin Yeri Mahiyeti TL. TL. Son Mür. Tarihi Tarihi Saati 

1 — Sivas - Yıldızeli - Karkın II. Ks. Açık drenaj 23.825.011 714.750 28/5/1984 31/5/1984 10.00 
2 — Sivas - Merkez - Ulaş D. 0. Ç. Kanal 18.179.477 545.384 28/5/1984 31/5/1984 11.30 
3 — Sivas - Şarkışla - Altınyayla Açık drenaj 16.496.571 494.897 28/5/1985 31/5/1984 15.00 
4 — Sivas - Hafik - Günyamaç Açık drenaj 10.154.540 304.636 28/5/1984 1/6/1984 10.00 
5 — Sivas - Yıldızeli - Altınoluk göleti Geçici ve sosyal 

geçici ve sosyal tesisi tesis 9.989.604 299.688 28/5/1984 1/6/1984 11.30 
7659 / 1-1 
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Tarım Orman ve Koyişleri Bakanlığı Yel, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü YSE 17. Bölge Müdürlüğünden-. 

1984 Yılı 
Keşif Bedeli G. Teminatı Ödeneği Son Mür. İHALENİN 

İşin Adı TL. TL. TL. Tarihi Tarihi Saati 

1 — Eskişehir - tltipi İdare Binası Inş. 60.000.000 1.800.000 20.000.000 28/5/1984 31/5/1984 1100 
2 — Eskişehir - Dinamit Deposu Inş. 7.000.000 210.000 7.000 000 25/5/1984 29/5/1984 15.00 
3 — Eskişehir - Seyitgazi Bakımevi Inş. 15.000.000 450.000 15.000.000 25/5/1*84 30/5/1984 11.00 
4 — Afyon - Dinar Bakımevi Inş. 15.000.000 450.000 15.000.000 25/5/1984 30/5/1984 15.00 
5 — Kütahya 15 Daireli Lojman Inş. 55.000.000 1.650.000 20.000.000 28/5/1984 31/5/1984 15.00 

1 — Yukarıda yazılı 1984 yılı tesis inşaatları hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Bölge Müdürlüğümüz İhale Komisyonunca 
2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme dosyası YSE Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığından, YSE 17. Bölge Müdürlüğünden ve ilgili İl Mü 
dürlüklerinden görülebilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için: Yapı, Tesis, Onarım İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine uygun, 
a) Yapı araçları bildirisi (müteahhidin bu işler için ayıracağı araçlar olması, araçların kendisine ait olduğunu tevsik eden 

belgelerine veya kiralayacak şahıs, veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ve araçlarını kiralayana ait olduğunu tevsik 
eden belgeleri, 

b) Teknik ele' an bildirisi, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) Sermaye ve kredi imkânlarım açıklayan mali durum bildirisi ve ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektu

bunu, 
e) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine geçici 

kabullerini yaptırmış olduğunu beyan eden tasdikli iş bitirme belgesi, 
f) Şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi, isteklilerin şirket olması halinde no

ter tasdikli imza sirkülerini, 
gl Iş yerini görüp gezdiklerini beyan eden idarece verilmiş işyeri görme belgesini. 
Dilekçelerine ekliyerek son müracaat tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz Genel Evrakına teslim etmeieri ve yeterlik belgesi 

almaları şarttır. 
4 — İsteklilerin Müdürlüğümüzden aldıkları yeterlilik belgesini, oda sicil kayıt belgesini, geçici teminat makbuzlarını (mek

tup ise limit dahili ve süresiz olması) hazırlayacakları teklif mektubu ile birlikte bir zarfa, koyarak yukarda belirtilen ihale saa
tinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanlığına "vermeleri şarttır. 

5 — Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Uygun bedel 28/4/1984 gün ve 18385 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Tebliğine gore tesbit 

edilecektir. 
l ve 5 sıra nodaki işlerde 2574 sayılı Kararname hükümleri uygulanacaktır. 
Keyfiyet ilgililere ilân olunur. 7651 / l l 
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Elazığ Defterdarlığından: 

Ista adı: Elazığ Sivrice Güney Köyünde b u l u n a n Maliye Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri sahasında inşaa edilecek olan b i r gazino binası ile 8 adet k a m p evleri i n 
şaatı, Keşif bedeli: 51.711.617,— TL., Geçici teminatı.- 1.551.348,— TL., ihale tarihi. 
8/6/1984, Saaü ve günü 10.00. C u m a . 

1 — Yukarıda keşif bedeli, geçici teminatı ihale günü ve saati yazılı M a l i y e K a m p 
evlerine ait inşaat işini 2886 sayılı K a n u n u n 37. maddesi gereğince kapalı tekl i f usu
lü ile eksiltme ihalesi yapılacaktır. 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer e v r a k l a r mesai saati içerisinde Elazığ Def
terdarlığa MUM Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

3 — İhale M i l l i Emlak Müdürlüğünde toplanacak İhale K o m i s y o n u n c a 
8/6/1984 Cuma günü saat 10.00 d a 2886 sayılı K a n u n u n 37. maddesi gereğince kapalı 
teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) K a n u n i ikametgah sahib i olmak, 
b) 1984 yılı Ticaret Odasına ait kayıtlı bulunmak, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usu

lüne göre hazırlanmış yapı araçları bildirisi (sahibi olduğunu gösterir belge veya 
kiraladığına dair noter tasdikli sözleşmesi) 

Teknik personel bildirisi, (Bağlantı durumunu gösterir noter mukavelesi) 
sermaye ve kredi imkanlarını gösterir m a l i d u r u m b i l d i r i s i , b a n k a referans mektu
bunu ve taahhüt bildirisi ile Bayındırlık Bakanlığından alınan ve enaz işin keşif 
bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslım İbraz ile Defterdarlık yetki 
belgesi Komisyondan alacakları yeterlik belgesi i le geçici teminat makbuzunu b i r 
likte zarfa koyarak teklif zarflarını ihale saatine k a d a r Komisyon Başkanlığına vere
ceklerdir. 

5 — Yeterlik belgesi için engeç 4/6/1984 günü mesai saati b i t imine kadar ko
misyona müracaatları. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler va telle müracaatlar kabul olunmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 7763 / l - l 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden-

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi be
lirtilen malzeme, dış ülkelerden teklif alınarak 2886 sayılı K a n u n u n 51. maddesi 
gereğince Pazarlık Usulü üe sata alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başaklı kağıtlarına malzemenin si
pariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın 
açık adresini belirtir bir dilekçe İle şartnameler Karayolları Genel Müdürlümü Mal
zeme Şubesi Müdürlüğünden (A Blok 7. Kat 708 numaralı oda) 1.500,-— TL, bedrile 
alabilirler. 

3 — İstekliler, Teklif Verme Şartnamesinde istenilen tüm belgeleri teklifle
rine ekleyerek, teklif zarflarını en geç 27/6/1984 günü saat 17.30 da Malzeme Şube
si Müdürlüğünde bulunacak şekilde göndereceklerdir Bu günden sonra verilenler 
ne -şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alın
maz. Posta ile şartname gönderilmez. 

4 — İhalesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
(A Bolk 7. Kat 710 numaralı odada) 28/6/1984 günü saat 10.00da yapılacaktır. 

5 — Geçici teminat tutarı teklif edilen FOB (Liman) bedelin % 3*ûdür. 
Dosya No: 84.132-1, Cinsi: 98 Kalem Bros Silindir Yedekleri. 

7364 / M 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi be
lirtilen malzeme, dış ilkelerden teklif alınarak 2886 sayılı Kanunun 51. maddesi 
gereğince Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır. 

II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin si
pariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firma
nın açık adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünden (A Blok 7. Kat 708 numaralı oda) 3.000 TL. 
bedelle alabilirler. 

İÜ — istekliler. Teklif Verme Şartnamesinde istenilen tüm belgeleri teklif
lerine ekleyerek, teklif zarflarını en geç 3/7/1984 günü saat 17.30'da Malzeme Şu
besi Müdürlüğünde bulunacak şekilde göndereceklerdir. Bu günden sonra veri
lenler ile şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate 
alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. 

IV —• ihalesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
(A Blok 7. Kat 710 numaralı odada) 4/7/1984 günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

V — Geçici teminat tutarı teklif edilen FOB (Liman) bedelin % 3'üdür. 
Dosya No.: 84-183-1, Cinsi: 134 kalem Gabon Greyder Yedekleri. 

7505 / 3-1 
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Devlet Orman İşletmesi Orhaneli Müdürlüğünden : 

% 7,5 
Deposu Yol Durumu Cins ve Nev'i P. Ad. Miktarı M 3 . Muh. Beb. Tem. 

Muhtelif Astfalt-Stb. 3. S. N. B. Çk. Tom. 7 266.661 18.800 376.000 
Gokçedağ Astfalt-Stb. 3. S. N. B. Çz. Tom. 26 1026.425 15.400 1.192.000 

TOPLOM : 33 1293,086 1.568.000 
1 — işletmemiz depolarında mevcut, yukarıda cins ve miktarı yazılı 33 parti 

Orman emvali % 50 Mal bedeli ile % 40 faizi ve vergileri peşim bakiyesi % 50 için 
3 Ay Vadeli Süresiz Limitli Banka Mektubu Karşılığında olmak üzere model şart
nameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 30 Mayıs 1984 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 
14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır, 

3 — Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgiler Orman Genel Müdür
lüğü, Bursa Orman Bölge Başmüdürlüğü ile işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatde İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 
12 OO'ye kadar % 7,5 teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, teminat mek
tubu vereceklerin işletme adını ve satış tarihini belirtmeleri Hân olunur. 

7373 / 2-1 
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Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 95 mm? lik 1.000 metre kaynak kablosu 
kapalı yazılı teklif mektubu almak suretiyle satın alınacaktır. 

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

3 — İhale 19/6/1984 günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta 

serbest olacaktır. 7661/2-1 
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İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Bölgemiz ihtiyacı olarak numunemize göre 100 adet yarım tip plexyglass 
telefon kabini satmahnaca^tır. 

2 — Bu işe ait ihale 5/6/1984 Sah günü saat 15.30 da Büyükpostane binasındaki 
Başmüdürlük Alım - Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak, bu işe ait şartname mesai saat
leri dahilinde Malzeme Müdürlüğünden bedeli mu-kablli temin edilebilir ve numunesi 
görülebilir. 

4 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — isteklilerin usulüne göre tanzim edecekleri kapalı yazılı teklif mektuplarını 

ihale günü saat 14.30'a kadar Malzeme Müdürlüğüne makbuz mukabili tevdi etmeleri 
gerekmektedir. 7737 / 2-1 

A n k a r a P T T Onarım ve Donatım F a b r i k a Müdürlüğünden : 

1 — Müdürlüğümüz ihtiyacına binaen, i d a r i ve teknik şartname esaslarına 
uygun olarak 16200 Adet klavuz çubuğu yaptırılacaktır. 

2 — B u ihaleye ait i d a r i ve teknik şartname 500.— TL. mukabi l inde, M a l 
zeme Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

3 — İhale kapal ı tekli f a lmak suretiyle yapılacaktır. 
4 — İhale 5/6/1984 Salı günü saat 14.30'da Müdürlüğümüzde yapılacaktır. B u 

ihaleye iştirak edecek f i r m a l a r tekl i f ler ini aynı gün saat 14.00'e k a d a r Malzeme 
Müdürlüğümüze tesl im etmeleri gerekmektedir. 

5 — İdaremiz 2886 sayılı k a n u n a tabi değildir. 7258 / 2-1 

D a l a m a n Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : 

İşletmemiz 1983 yılı istihsali buğday 18 Mayıs 1984 Cuma günü saat 14.00'de 
açık artırma suretiyle satılacaktır. 

Cinsi: Cumhuriyet-75 Buğday, Miktarı: 381 ton. Birim fiatı: 42 TL., Tutan-. 
16.002.000, Geçici teminat: 480.060. 

Şartnamesi Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Konya, Ankara Ticaret borsa Baş
kanlığında Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğünde ve İşletmede görülebilir. 

7324 /1-1 • 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Deveci'den 400.000 Ton, Karakuz'dan 100.000 Ton Cevher Hekimhan'a Karayolu 
Ue Noklettirilecektir. 

Bu iş ile ilgili şartname; 
1 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz 

Tedank ve İkmal Müdürlüğünden, 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yahköşkü Cad Yalıköşkü Işhanı Kat 4-5 deki 

Mümessilliğimizden, 
3 —• Hekimhan'da : Sivas Cad. Emniyet Sok. No. 2/A daki Müessesemizden, 
4 — İskenderun'da : Pay as'daki Müessesemizden, bedelsiz olarak temin edi

lebilir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mek

tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 29 Mayıs 1984 Salı günü saat 14.00'e 
kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Kısım Amirliğinde bulundurmaları 
Uân olunur. 

İşletmelerimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 7367/2-2 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 

(MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR) 
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif malzeme 

kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştır. 
Şartnameleri Kurumun Genel Müdürlük Malzeme Satış ve İstanbul Şubesi 

Müdürlüklerinden temin edilebilr. 
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00'te Genel Müdürlük Malzeme Satış 

Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Geçici 
teminat ihale 

Miktarı Bulunduğu yer TL. tarihi Malzemenin Cinsi 

84-16 
Pirinç Hurdası (Kızıl) dö
küm v.s.) 
84-102 
Karışık Bronz talaşı 
84-103 
Alüminyum Arayişi 
84-104 
Çinko cürufu 
84-105 
Muhtelif çelik çubuk 
84-106 
Lama demiri 
84-107 
Yaylık çelik tel 
84-108 
Yuvarlak çelik çubuk 
84-109 
Çinko oksit tozu 
84-110 
Radyatör peteği 
84,-87 «Topsat 1735» 
Yanık yağ ağzı açık variller 
içerisinde (evsafı belli değil) 6.000 Kg. 

20.000 Kg. Pirinç Fab. Kırıkkale 1.000.000 28/5/1984 

30 Ton Pirinç Fab. Kırıkkale 1.000.000 28/5/1984 
Gazmaske Fabrikası 
Mamak/Ankara 500.000 28/5/1984 
Makina Sanayi Mües-

20.000 Kg. sesesi 500.000 28/5/1984 

19.449 Kg. Tekstil Mak. Fab. 150.000 28/5/1984 
Mak. Sanayi Müesse-

138.500 Kg. sesi 1.000.000 28/5/1984 

10.000 Kg. Silah Tüfek Fabrikası 200.000 28/5/1984 

26.961 Kg. Silah Tüfek Fabrikası 200.000 28/5/1984 

100 Ton Pirinç Fb. Kırıkkale 300.000 28/5/1984 

10 Ton Pirinç Fb. Kırıkkale 
Hurda İşletmesi Mü
dürlüğü Ankara 

500.000 28/5/1984 

50.000 28/5/1984 

7734/1-1 

Niğde Valiliğinden: 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı, ihale günü ve 

saatleri yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 35-a maddesi hükümleri 
gereğince Kapalı Teklif Usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Niğde Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda aşağıda 
belitilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde be
delsiz olarak görülebilir. 
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4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Hizalarında belirtilen miktar geçici teminatım. 
b) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini (İnşaat ve taahhütle 

ilgili) 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri Eksiltme Şartnamesinde be

lirtilen, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde gösterilen 
ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları Bildirisi, Taahhüt Bildirisi, Ser
maye ve Kredi olanaklarını bildirir Mali Durum Bildirisi, Banka referans mektubu. 
Teknik Personel Bildirisi (Bildirilerin işin adına alınması ve taahhütnamelerin No
ter tasdikli olması, ayrıca Teknik personelin ücretli, sözleşmeli olduğunu gösteren 
Noter tasdikli taahhütname) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış olduk
ları keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (C) gurubu mü
teahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları Yeter
lik Belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lazımdır, 

5 —• istekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz 
karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Yeterlik Belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/5/1984 Sah günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Key
fiyet ilan olunur. 

Keşif Geçici Teminat İhale 
İşin Adı.- Bedeli: Miktarı: Günü ve Saati -. 

(TL.) (TL.) 

1— Niğde Sağlık ve Sosyal 
Yard. Bakanlığı (ıo Dai.) 
Personel Lojmanı İnşaatı 

2— Niğde-Ortaköy Emniyet 
Amirliği (Loj.) İnşaatı 

3— Niğde-Ulukışla Lise Bina
sı Onarım İnşaatı 

54.659.156 

26.200.000 

16.500.000 

1.639.775 

786.000 

495.000 

1/6/1984 Cuma 
c<*at: 11.00'de 

1/6/1984 Cuma 
Saat: 15.00'de 

1/6/1984 sCuma 
Saat: 16.30'da 
7257 / 1-1 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden 

Malzemenin cinsi: Teleks santralı, Miktarı: 1 adet. Teklif verme tarihi ve 
saati: 11/7/1984, 12.30, Pazarlık tarihi: 11/7/1984 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme, 2886 sayılı Kanunun 51. mad
desinin (p) fıkrası uyarınca pazarlıkla yurtdışındaki firmalardan satınahnacaktır. 

2 — Bu malzemeye ait teknik ve idari şartnameler 2.000,— TL. sı karşılı
ğında (Konur Sokak No: 42 Dış Tedarik Şube Müdürlüğünden) temin edilir. 

3 — ihaleye katılacaklar; 
a) 210.000,— TL. lık geçici teminat mektubu vereceklerdir. 
b) Tekliflerini yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Dış Tedarik Şube 

Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. 
4 — İhaleye ait pazarlık saat 14.30'da Dış Tedarik Şube Müdürlüğünde yapı

lacaktır. 
5 — Şartname almak için yetki belgesi ile müracaat etmeleri ilan olunur 

7730/1-1 
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TCDD Sivas Demiryolu Makusları Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve İhale 
Komisyonu Başkanlığından : 

1. Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç piya
sadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2. İhale 19/6/1984 günü saat 14.00 de Sldemas Müessesesi Alım, Satım ve İhale 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3. İhaleye girebilmek için, teklif edilen tutar bedelin % 2,5'u geçici teminat 
alınacaktır. 

4. Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdürlü-
ğü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dik
kate alınmaz. 

5. Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Müdürlü
ğünden temin edilebilir. 

6. TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye İhale etmekte tama
men serbesttir. 

SATIN ALINACAK MALZEMENİN : 
Cinsi Miktarı 

1. Üniversal silindirik taşlama tezgahı 1 Adet 
2. Üniversal kalıpçı freze tezgahı 1 Adet 
3. Rekteflye tezgahı için silindir aparatı 1 Adet 

7697/1-1 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü YSE 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda I ve II. sn-adaki işler 2286 sayılı Kanunun 36. maddesi, 3-4-5 ve 6. sı
radaki işler aynı kanunun 36. ve 81. maddesi uyannea kapalı teklif usulü esas alı
narak) ihaleye çıkarılmış olup.-

1 — İhalelerin YSE 7. Bölge Müdürlüğü, Yol İşleri Şefliğinde yapılacağı, 
2 — Eksiltme, şartname ve diğer evrakların YSE İşleri Genel Müdürlüğü Köy-

yollan Dairesi Başkanlığında ve YSE 7. Bölge Müdürlüğünde görülebileceği, 
3 — Yeterlilik belgesi alabilmek için-. 
a) Aşağıda yazılı işlerin keşif bedellerini ihtiva eden miktarda ve senesi dol

mamış, Bayındırlık Bakanlığından alınmış 1 ve 2. sıradaki işler için (B) grubundan 
müteahhitlik karnesi ve işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi, diğer işler için (C) 
grubundan müteahhitlik karnesi veya müracaat edilecek işin keşif bedeli kadar 
benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesi, 

b) Şirketlerin sözleşmeye esas, ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faali
yet belgesi, 

c) İsteklilerin şirket olması halinde, noter tasdikli şirket sirküleri, gerçek ve 
tek kişi olmaları halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış: 
1 — Plan ve teçhizat beyannamesi (kiralanması halinde şahıs veya firmadan 

alınmış YSE 7. belgeye ait işlerde kullanılacağı belirtilen, Noter tasdikli taahhütna
me ve araçların kiralayana ait olduğunu tevsik eden belgelerini), 

2 — Müteahhitlerin alacakları kullanılmış ve kullanılmamış teminat mektubu 
kredisini (serbest mevduatlarını gösterir örneğine göre Banka Referans mektubu). 
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3 — Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisini, 
4 — Teknik personel bildirisini, 
5 — 1981 itibari ile bitirmiş ve çalışmakta oldukları işleri gösteren taahhüt bil

dirisini, 
6 — İşyerini gördüklerine dair işyeri görme belgesini, 
7 — 1984 yılına ait Ticaret Odası belgesini, dilekçelerine ekleyerek belirtilen 

son müracaat gününe kadar yeterlik belgesi almak için müracat etmeleri, 
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerden, yeterlik belgesi almaya hak kaza

nanların : 
a) 1984 yılma ait Ticaret Odası belgesi, 
b) Yeterlik belgesi, 
c) İşin geçici teminatı (Banka muvakkat teminat mektubu olduğu takdirde 

süresiz ve limit dahili olmalıdır.), 
d) Gerekiyorsa vekaletname, 
İle birlikte usulüne göre düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihale saatinden 

bir saat öncesine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında verme
lerinin gerektiği, 

5 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 
İlan olunur. 

NOT: Bütün işler için, 
1) Son müracaat günü : 28/5/1984 saat 12.00. 
2) Yet. Bel. verme günü : 30/5/1984 saat 16.00 

Keşif Geçici 
bedeli teminatı Eksiltme 

S. No İ Ş İ N C İ N S İ Lira Kr. Lira Kr gün/sat 

1 Konya İli Dahilinde asfalt kaplama, Bey
şehir .- a) K. Y. llt. - Selkl 5 Km. b) K. Y. 
llt. Köşk 4 Km. c) Sadıkhacı, Doğanhi-
sar : a) Ayaşlar 3. Km. 

2 Niğde İli dahilinde asfalt kaplama, Bor: 
a) K. Y. llt. Badak 8 Km. b) Karanlık-
dere-Kaya Mah.-Kayı Mah. 5 Km 
c) D.Y. llt. Kavuklu 7 Km., Merkez D. 
Y. Ut. Aktaş 3 Km. 

3 Konkasör malzemesi (taş) temini (Kon
ya/Çumra Tımraş Mev.) 

4 Konkasör Malz. (Taş) temini (Konya/ 
Ereğli - Halkapınar mevkiinden) 

5 Konkasör Malz. (Taş) temini (Niğde/Bor, 
Pınarbaşı mev.) 

6 Bitümlü malzeme nakli (Batman - Konya, 
Batman - Niğde) 

56.000.000 1.680.000 31/5/1984 
10.30'da 

64.400.000 1.932.000 31/5/1984 
14.30" da 

16.950.000 508 500 31/5/1984 
16.00'da 

16.950.000 508.500 1/8/1984 
10.00'da 

17.760.000 532.800 1/6/1984 
15.00'de 

27.014.505 810.435.15 1/6/1984 
16.30"da 

7733 /1-1 
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İstanbul Levazım Amirliği 3 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Askeri hitiyaç için aşağıda yazılı 2 kalem malın ihalesi 2886 sayılı Kanuna göre 
kapalı teklif usulü ile belirtilen gün vs* saatte Sirkeci Demirkapı'da bulunan Komis
yonda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Levazım Amirliklerinde 
görülebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatine kadar Ko
misyon Başkanlığına verilmesi. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı Tah. Tutarı G. Tem. 
Cinsi Adet TL. TL. İhale gün ve saati 

K - 44 Çanta Siyah Evrak için 4.000 29.400.000 882.000 31/5/1984 
DZ - 15 Çanta Siyah Evrak için 1.500 11.025.000 330.750 Saat 11.00 

TOPLAM: 40.425.000 1.212.750 
AÇIKLAMA : Yukarıda yazıh iki kalem mal toptan bir istekliye İhale edilebile

ceği gibi ayrı ayrı lsteklilerede ihale edilebilir. İsteklilerde şu belgeler aranacaktır : 
Şahıslar için mensubu oldukları Ticaret Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Derneği 
gibi meslek kuruluşlarından verilen meslek ve sanatlarını gösterir belge, Şirketler için : 
Faaliyet belgesi sirküler istekliler tarafından geçici teminat olarak 'banka mektubu 
verilecek ise bunun ümitleri, önceki teminat mektupları toplamı ile kalan miktarı gös
terilmiş ve süresiz olacaktır. 7643 / 1-1 

• • 
31. Teknik Şube Müdürlüğünden : 

«Eskişehir Seyitgazi Kunduzlar Barajı dolusavak radyal kapak montajı ve 
dipsavak vanaları imal ve montajı» işleri 2886 say ıh Devlet İhale Kanununun 36. 
maddesi esasları gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

S. No.: 1, İşin adı : Esk. Seyitgazi Kunduzları barajı Dolusavak radyal ka
pak montajı ve dipsavak vanaları İmal ve montajı, Keşif bed. : 25.000.000,— TL., 
Geçici teminat : 763.750,— TL., Belge için son mür. tar. : 28/5/1984, İhale tarihi : 
30/5/1984, İhale saati : 15.00. 

İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte DSİ. 31. Teknik Şube Müdürlüğü Es
kişehir binasında toplanacak olan Emanet Komisyonunca yapılacaktır Keşif şart
name ve diğer ihale evrakı mesai saatleri içinde Emanet Komisyonu Başkanlığından 
temin edilebilecektir. 

a) Yeterlik belgesi alabilmek için en az işin keşif bedeli kadar B veya G gru
bu karne veya benzeri iş bitirme belgesi ibraz edilmesi, 

b) Yapı aracı olarak bir adet 25 ton kapasiteli vinç veya kren'e, l adet kay
nak makinası grubuna sahip olduklarına dair fatura ve 1984 yılına ait noterden 
tasdikli demirbaş ve amortisman kayıtları veya noterden tasdikli suretleri ile ha
riçten kiralanan makinalar için noterden tasdikli kira mukavelesi ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin tekliflerine; 
1 — Limit dahili geçici teminat mektup veya DSİ. veznesine yatırılmış E akit 

veya tahvilat alındı makbuzlarını. 
2 — Yeterlik belgelerini, 
3 — 1984 yılı vizesine havi ticaret odası belgesini eklemeleri ve tekliflerini iha

le saatlerinden 15 dakika evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığı 
teslim etmeleri şarttır. 

Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 7660/1-1 
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İstanbul Levazım Amirliği 3 Nolu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Askeri İhtiyaç için aşağıda yazılı 5 kalem malın ihalesi 2888 sayılı Kanuna göre 
kapaiı teklif usulü ile belirtilen gün ve saatte Sirkeci/Demirkapıda bulunan komisyon
da yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Levazım Amirliklerinde görü
lebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatına kadar Komis
yon Başkanlığına verilmesi, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı Tan. Tutan G. Tem. 
Cinsi Adet TL. TL. İhale gün ve saati 

K - 29 Bavul 3500 52.150.000 1.564.500 
HV - Bavul 3000 44.700.000 1.341.000 31/5/1984 
DZ - Bavul 1000 14.900.000 447.000 Saat 10.30 
K -142 Valiz 6000 82.800.000 2.484.000 
DZ - Valiz 1500 20.700.000 621.000 

TOPLAM: 215.250.000 6.457.500 
YUKARIDA : Yukarıda yazılı 5 kalem mal toptan bir istekliye ihale edilebileceği 

gibi ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. IstekUlerde şu belgeler aranacaktır. : Şahıs
lar için mensubu oldukları Ticaret Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Derneği gibi 
meslek kuruluşlarından verilen meslek ve sanatlaıını gösterir belge. Şirketler için : 
Faaliyet belgesi sirküler. İstekliler tarafından geçici teminat olarak banka mektubu 
verilecek ise bunun limitleri, önceki teminat mektupları toplamı ile kalan miktarı gös
terilmiş ve süresiz olacaktır. 7645 /1-1 

m 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamızda yapılacak olan Türbin Temeli ve binası ikmal inşaatı, Ba
yındırlık Bakanlığı 1984 yılı birim fiyatlarına göre kapalı zarfla teklif alınmak su
retiyle ihaleye çıkartılmıştır. İhale 28 Mayıs 1984 Pazartesi günü saat 14.00'de Fab
rikamızda yapılacaktır. 

2 — İşin 1. keşif tutan 14.000.000,— TL. (ondörtmilyon ve % lira) olup, te
minat tutarı 420.000,— TL. (dörtyüzyirmibin ve % lira) dır. 

3 — İhale dosyası Fabrikamız İnşaat Kontrol Amirliğinde mesai saatleri dahi
linde tetkik edilebilir. 

4 — İsteklilerin yukarıda keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhit karnesine 
sahip olmaları ayrıca 28.000.000,— TL. (yirmisekizmilyon ve % lira) tutarında tek 
taahhüt mevzuu olarak benzeri bir inşaatı şantiye şefi veya kontrol mühendisi 
sıfatı ile ikmal etmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olmaları; ve Bayındırlık Ba
kanlığı ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 25 Mayıs 1984 Cuma günü 
saat 18.00'ze kadar yeterlilik belgesini alabilmek için Fabrikamız inşaat servisine 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

5 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin şartnamede belirtilen belgelerle birlik
te bu işe ait teklif mektuplarını en geç 28 Mayıs 1984 günü saat 12.00'ye kadar Fab
rikamız Muhaberat servisine vermeleri gerekir. Postadaki gecikmelerden Fabrika
mız sorumlu değildir. 

6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbest olup açık eksiltmeyede gidilebilece
ğinden isteklilerin aynı gün ve saatte Fabrikamızda bulunmaları icap eder. 

7731 / 1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden : 

Malzemenin Cinsi: Portatif Röntgen Cihazı, Miktarı: 10 Adet, Teklif Verme 
Tarih ve Saati: 0/7/1984, 12.30, Pazarlık Tarihi -. 9/7/1984. 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme, 2886 Sayılı Kanunun 51. mad
desinin (P) fıkrası uyarınca pazarlıkla Yurtdışındaki firmalardan satın alınacak
tır. 

2 — Bu malzemeye ait teknik ve idari şartnameler 1000 TL'sı karşılığında 
(Konur Sokak No-. 42 Dış Tedarik Şube Müdürlüğünden) temin edilir. 

3 — İhaleye katılacaklar; 
a) 825.000 TL'lık geçimi teminat mektubu verilecektir. 

, b) Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Dış Tedarik Şube Mü
dürlüğüne verilmesi gerekmektedir. 

4 — İhaleye ait pazarlık saat 14.30'da Dış Tedarik Şube Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

5 — Şartname almak için yetki belgesi ile birlikte müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

7501 / l-ı • 
Ağrı Valiliği'nden .-

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
1 — Aşağıda yerleri, Keşif bedelleri ve durumları yazılı Ağrı-Taşhçay İlçe 

Veteriner Sağlık Merkezi İnşaatı 527 sayılı kanun uyarınca gelecek yıllara geçici 
yüklem esasma göre 2886/35-a sayılı kanun hükümleri dahilinde ve Ağrı-Merkez 
Polis Lojmanları 100 M* lük Ayaklı Su Deposu İnşaatı 2886/35-a sayılı kanun hü
kümlerine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme aşağıda yazılı gün ve saatte Ağrı-Bayındırlık Müdürlüğü ihale 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar (İhale dosyası) Bayındırlık Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) Bayındırlık Müdürlüğü namına her iş aşağıda gösterilen geçici temi

natını, 
b) 1984 Yılma ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde 

belirtilen ve 28 Eylül 1983 tarih ve 18175 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yapı, 
Tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde gösterilen, usulüne göre 
hazırlanmış olan Yapı araçları bildirisi (Son iki sütüne ait tevsik edici bilgiler no
terden tasdikli olarak eklenmek suretiyle), Sermaye ve kredi imkanlarını açıkla
yan mali durum bildirisini, Bankaca İsim, Kaşeli, İmzalı, Müdürlü ve tarih nu
maralı Banka Referans Mektubunu keşif bedelinin % 4'ü kadar Teknik personel 
bildirisini (Bu bildiriyle teknik personelin ücretli, Sözleşmeli olduğunu kanıtlayan 
noter tasdikli tahhütnamenin eklenmesi suretiyle tahhüt bildirisi), Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (C), Ağrı-Merkez Polis Lojmanları 100 M 3 lük Ayaklı 
su deposu işi için (G) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin asimi ibraz suretiyle Bayındırlık Müdür
lüğünde alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa 
koymaları lazımdır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü aşağıda gösterilen saatten 
bir saat önce makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Eksiltmeye girme belgesinin alınması için son müracaat tarihi olan 
günlerin mesai saati sonuna kadardır. 
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7 — Bayındırlık işleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait 
bilgiler ihale dosyasında mevcuttur. 

8 — Telgrafla Müracaatlar ve Postadaki vaki 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keşif Geç. Tem. 
İşin Adı ve Yeri Bedeli Miktarı 

gecikmeler kabul olunmaz. 

Agn-Taşhçay Üçe Veteriner 30.000.000 900.000 
Sağlık Merkezi İnşaatı 

Ağn-Merkez Polis Lojmanları 15.487.000 464.610 
100 M 3 lük ayaklı su deposu 
inşaatı 

İh. Tarihi 
ve Saati 

31/5/1884 
Perşembe G. 
Saat: 10.00'da 

31/5/1984 
Perşembe G. 
Saat: 15.00'de 

Son 
Müracaat 

28/5/1984 
P. tesi 

28/5/1984 
P. tesi 

7253 / 1-1 

Malatya Askeri Satmalına Komisyon Başkanlığından : 

K. T. B. K. K. lığı ihtiyacı için aşağıda Cins ve Miktarları yazılı 8 kalem yiye
cek maddesi kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde ihale edilecektir. Ev
saf ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda ve Ankara Lv. Amirlik
lerinde görülebilir. İsteklilerin kanunun ön gördüğü belgeler ile birlikte hazırlıyacak-
ları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine ^adar Komisyon Baskanlı-
ğı'na vermeleri şarttır. Postada'daki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Cinsi 
Miktarı M. Bedel G. Teminatı 

Ton TL. TL. İhale gün ve saati 

Kışlık Patates 525 21.000.000 630.000 29/5/1984 10.30 
Kuru Soğan 300 15.000.000 450.000 29/5/1984 11.00 
TZ. Baş Soğan 220 11.000.000 330.000 29/5/1984 11.30 
Kavun 420 14.700.000 441.000 30/5/1984 11.00 
Armut 125 6.250.000 187.500 30/5/1984 11.30 
Patlıcan 260 10.400.000 312.000 31/5/1984 10.30 
Şeftali 105 6.300.000 189.000 31/5/1984 11.00 
TZ. Kayısı 105 6.300.000 189.000 31/5/1984 11.30 

7644 / 1-1 

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

DE 33100 Tipi MAK Manevra Lokomotiflerinde Kullanılmak Üzere t Kalem 
Muhtelif Tip Filitre Satın Alınacaktır. 

1 — Yukarıda konusu yazıh malzeme iç piyasadan kapalı zarf yöntemi ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Tekliflerin engeç 6 Haziran 1984 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar An
kara'da TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında topla
nacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci veznelerinde 1.000 
TL. bedelle temin edilebilir. 

4 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe alt olduğu yazılmalıdır, 
5 — Teklif verecek firmalar, teklif verecekleri bedelin % 2,5'n oranında geçici 

teminat vereceklerdir. 
6 — TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih 

ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 7619/ 2-2 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü YSE 3. Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı iş 2886 sayılı yasanın 81/b ve geçici 2. maddesi gereğince 
tatbik edilecek esaslara göre taşaron marifetiyle yaptırılmak üzere kapalı teklif 
usulü ilç ihaleye Çıkarılmıştır. 

İşin Adı, Yeri, Niteliği ve Miktarı: Şartnameleri gereğince İzmir Rafinerisi 
(Aliağa) dan 4815 ton bitümlü malzeme taşınması, Keşif Bedeli: 18.405.631, TL., 
Geçici Teminat: 552.169, TL. Tarihi: 31/5/1984, ihalenin Günü: Perşembe, Saati: 
10.00, Yeterlik Belgesi İçin Son Müracaat Tarihi: 28/5/1984. 

2 — İhale işin hizasında yazılı gün ve saatte Hava Teknik Okulları yanı 
Gaziemir-lzmir adresindeki YSE 3. Bölge Müdürlüğü binasındaki ihale komisyonu 
marifetiyle yapılacaktır. 

3 İşin ihale şartnamesi ile diğer evrakları Ankara YSE Genel Müdürlüğü 
Köyyollan Daire Başkanlığında, İzmir YSE 3. Bölge Müdürlüğünde mesai saatleri 
içinde görülebilir. İhale dosyaları bedelsiz olarak ihale komisyonu başkanlığından 
sağlanabilir. 

4 — A) YETERLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN : 
İşin hizasında yazılı en son müracaat gününün mesai saati sonuna kadar 

örneği ihale dosyasında mevcut bir dilekçe ile YSE 3. Bölge Müdürlüğüne müra
caat etmeleri ve dilekçelerine, 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış en az işin keşif 
bedeli tutarında (C) gurubu müteahhitlik karnesi veya resmi makamlardan alın
mış aynı miktar veya keşif tutarında benzeri iş yaptığım gösterir iş bitirme bel
gesi aslı, 

b. ) Yapı araçları bildirisi ûzel Fenni Şartnamede yazılı makinalara ait 
istenen belgeler eklenecektir.) - (Örnek: 2) 

c. ) Mali durum bildirisi (örnek.- 3) 
d. ) Banka mektubu (örnek: 4) 
e. ) Teknik personel bildirisi (örnek: 5) 
f. ) Tahhüt bildirisi (örnek: 6) 
£.) Aydın - Nevşehir Şantiyesi depo tesisleri için Aydın İl YSE Müdürlüğün

den, Denizli Şantiyesi depo tesisleri için Denizli II YSE Müdürlüğünden ve İz-
mir-Torbah-Fetrek, Gaziemir depo tesisleri için Bölge Müdürlüğümüzden alacak
ları işyeri görme belgesi, 

h.) isteklilerin gerçek tek kişi olması imza sirküleri, tüzel kişi olması ha
masi halinde tüzel kişiliğin tastikli sirküleri 

Yukardaki belgeleri eksiksiz olarak dilekçelerine ekleyeceklerdir. 
Cb, c, e, f) fıkralarında belirtilen belgeler ihale şartnamesindekt örneklerine 

uygun olarak düzenlenip bizzat istekli tarafından imzalanacaktır. Yeterlik belgesi 
işin ihale tarihinden iki gün önce mesai saati bitimine kadar bizzat yeterlik belge
sinde adı yazılan şahsa veya umumi vekiline verilecektir. 

B) İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN : 
İsteklilerin; 
1 — Kanuni ikametgahı olması, (Muhtarlıktan alınacaktır.) 
2 — Türkiyede tebligat için adres göstermesi, 
3 — a) Çerçek kişi olması halinde 1984 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası 

veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı bulunduğuna dair belgeyi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu makamdan ilk ilan tarihinden 
sonra alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, 
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4 — istekliler adına ihaleye vekaleten giriliyorsa istekli adına teklifte bulu
nacak kimselerin Noterden vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter 
tastikli imza sirkülerini, 

5 — isteklilerin Noterden tastikli imza sirkülerini, 
6 — YSE 3. Bölge Müdürlüğünden alınmış yeterlik belgesini, 
7 — işin hizasında yazılı tutarda 2886 sayılı yasanın 26. maddesi hükümle

rine uygun geçici teminatı vermeleri, 
Bu teminat; 
a) Nakit veya tahvil ise İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine 

yatırıp alacakları makbuzun, 
b) Teminat mektubu İse Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1. sıra nolu Dev

let ihaleleri Genelgesindeki örneğine uygun şekilde limit dahili ve süresiz olarak 
düzenlenmiş bu teminat mektubunu tekliflerine eklemeleri gerekir. 

5 — İsteklilerin ihale şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektubunu 
İhale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu 
başkanlığına vermeleri lazımdır. 

Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Müracaatlarda Genel evrak kaydı esas alınır. 
Keyfiyet ilan olunur. 7254 / 1-1 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Ankara-Topraksu Makina İkmal Mü
dürlüğünden : 

1 — Topraksu teşkilat ihtiyacı için 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapı
lacak kapalı zarf usulü eksiltme ile aşağıda Cinsi, Miktarı, Tahmin edilen bedeli 
ve Geçici teminatı ile İhale gün ve saati belirtilmiş olan Semi trailerler satın alı
nacaktır. 

2 — Eksiltme konusu Semi trailerlere ait teknik şartname ile eksiltme şart
namesi ve sözleşme tasarıları çalışma saatleri içinde ve ücretsiz olarak Müdürlü
ğümüzden alınabilir. (Ankara-Eskişehir Karayolu 10 Km.) 

3 — Eksiltme Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacak
tır, 

4 — İsteklilerin 2888 sayılı kanunun 5. ve 37. maddelerinde aranan belge
lerini usulüne uygun şekilde ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 
0 _ Postada vaki olacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar ka

bul edilmez. İlan Olunur. 
Cinsi: Semi Trailer, Miktarı: 20 Adet, T. Bedeli : 117.000.000 TL, G. Teminatı: 

3,510.000 TL, İhale Gün-Saati: 30/571984 - 11.00. 7372/1-1 

m ' • 
PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için Banko üzerine yapışmasını sağlayıcı yapıştırıcısı 
ile birlikte numunesine uygun olarak 20.000 adet pul yapıştırma suluğu satın alına
cakta. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığın
dan, İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 250,— bedel mu
kabilinde temin edilebilir ve numunesi de aynı yerlerde görülebilir. 

Teklifler en geç 5/8/1984 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Mal-
aeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

7223/2-2 
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
Rize 

5.500.000 ADET ELEKTROLİTİK TENEKEDEN MAMUL ÇAY AMBALAJ 
KUTUSU SATINALINACAKTIR. 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olarak 5.500.000 adet 125 gr. çay alabilecek To
murcuk çayı koymaya mahsus ve elektrolitik tenekeden mamul ağzı kapaklı çay 
kutuları yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler; 
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü-Rize, 
b) Çay Paketleme Fabrikası, Kuruçeşme - Arnavutköy/lstanbul, 
c) Ankara Bölge Stok ve Satış Müdürlüğü, Vakıflar Işhanı Opera/Ankara 

adreslerinden temin edilebilir. 
3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin şartname esasları dahilinde hazırlı-

yacakları teklif mektuplarını en geç 4/6/1984 gün saat 17,30'a kadar Çay İşletme
leri Genel Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü-Rize adresinde bulunacak şekilde 
iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri veya elden vermeleri gerekmektedir. 

4 — Postadaki muhtemel gecikmeler ve telgrafla yapılan müracatlar kabul 
edilmez 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta, bölerek yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7256/1-1 • 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Mü
dürlüğü Bursa 

Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati ile müracaat son 
günü yazılı işin eksiltmesi, 2886 sayılı Yasa'nın 81. maddesinin (b) fıkrasına göre. 
Emanet Komisyonunca, Kapalı Teklif Usulü ve Eksiltme suretiyle taşerona yap
tırılacaktır. Bu işe ait eksiltme dosyası, her gün mesai saatleri dahilinde, Bursa'daki 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliği'nde tetkik edilebilir. İsteklilerin 
kanuni ikametgâhları olması, bu işe ait eksiltme dosyasını tetkik etmiş, «Yeterlik 
Belgesi» almış ve Geçici Teminat vermiş olmaları şarttır. 

YETERLİK BELGESİ ALMAK İÇİN : 

İsteklilerin; En geç aşağıda yazılı iş için tesbit edilmiş bulunan müracaat 
son günü, (Saat 16.30'a kadar), (örneği İdari İşler Amirliği'ne mevcut) bir dilek
çe ile. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri ve dilekçelerine; 

1 — Bu işin en az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi aslı 
ve Noterden yılı içinde tasdikli örneğini veya bu işin cins ve öneminde, en az bir 
defada, keşif bedelinin yarısı kadar bir iş yaptığmı gösterir, resmi tasdikli bel-
belerinin örneğini; 

2 — Yapı Araçları Bildirisini, (örnek • 1) Bu işin Özel Fenni Şartnamesi'nde 
yazılı araç ve gereçlerin; (1 Adet 1,5 Yd3'lük takriben 56 DHP güçlü, Paletli Yük
leyici; 1 Adet 1,5 Yd3'lük veya 5500 libre taşıma güçlü, Lâstik Tekerlekli Yükleyici, 
En az 90 Ton/Saat kapasiteli ve 90'lık 1 Takım «Primer+Sekonder grubu» Kon-
kasör; Asgari 200 KW gücünde 1 Adet Elektrik Jeneratörü; 90 ton/saatlik ve 90'lık 
1 Takım «Primer-f Sekondur grubu» konkasörü besleyebilecek kapasitede 1 Adet 
Elek grubu «Hunusi ve konveyörü dahil»; 5 m 3 kapasiteli «en az 2 Adet» Damperli 
Kamyon.) Kendilerine ait olduğunu belirtir fatura veya noterden yılı içinde tasdikli 
sureti veya bu araç ve gereçlerin kiralanacağına dair noterlikçe yılı içinde tanzim 
edilmiş kira sözleşmelerini veya taahhütnamelerini, kiralanacak araç ve gereçlerin 
kiraya veren şahısa ait olduğunu gösterir (Kamyon hariç) faturalarının, noterden 
yılı içinde tasdikli fotokopilerinin noter belgesine eklenmesi şarttır. 
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3 — Mail Durum Bildirisini, (Örnek: 2/a), 
4 — Taahhüt Bildirisini, (örnek: 4), 
(Yukarıda «2», «3» ve «4» de belirtilen, örnek 1,2/a, 4'ün ve müracaat dilek

çesinin bizzat Taşeron tarafından imzalanması şarttır.) 

5 — İSTEKLİLERİN: 
a) Gerçek tek kişi olması halinde; Yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odası'na 

kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirkülerini; 
b) Şirket olması halinde; İlk ilân tarihinden sonra alınmış, halen faaliyette 

olduğuna dair belge ve imza sirkülerini; 
6 — İşyeri Görme Belgesini; (İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine 

dair, işin ait olduğu Şantiye (Kontrol) veya en yakın Şube Şefi veya vekilleri ta
rafından parafe edilmiş, «İşyeri Görme Belgesi»ni Bölge Müdürlüğüne ibraz ede
rek tasdik ettireceklerdir. 

7 — Elli Liralık Damga Pulu ile bir adet fotoğraflarım eksiksiz olarak ekle
meleri şarttır. 

örneğe uymayan dilekçeler, 1984 yılında Noterlikçe tanzim edilmemiş bel
geler, fotokopiler, telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Yeterlik Belgesi alanların, «Yeterlik Belgesi» ile birlikte «Teklif Mektupla
rını» (Bu işe ait dosyadaki özel Şartnamenin 30. maddesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayarak, eksiltme günü, eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar, makbuz 
mukabilinde) Emanet Komisyonu Başkanhğı'na vermeleri ilan olunur. 

işin Cinsi : Çanakkale Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Radar Mevzi yolu 
ve Çanakkale - Lapseki, Lapseki - Denizkent yolları için gerekli, dere malzemesinden 
konkasörle kırılmış ve elenmiş temel malzemesi ile asfalt mıcırı temini nakli ve 
figüresi.. Keşif Bedeli (TL.) : 60.175.238, Müracaat Son Günü: 24/5/1984, Eksiltmenin 
Tarihi-Günü-Saati: 29/5/1984 - Sah - 15.3a Geçici Teminat Miktarı (TL.): 1.805.260 

7255/1-1 

M. S. B. Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Sat. Al . Kom. Bşk. lığından : 

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatları yazılı işlerin 
ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacak
tır. Dosyalar çalışma saatlannda Komisyonda, İstanbul ve İzmir Levazım Amirlik
lerinde görülebilir. Taliplilerin 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Bşk. lığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edil
mez. Taliplilerin en geç aşağıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar 
şartnamesinde gösterilen daireye müracaatla yeterlik belgesi alması şarttır. 

İhalenin Cinsi Bedeli Teminatı ve Saati Gün ve Saati 

1 — Gnkur. Ataşe Bşk. lığı Arşivi 17.000.000 510.000 5/6/1984 15.00 30/5/1984 18.00 
COJi Yangın Söndürme 
Sistemi İnşaatı 

2— Cumhur Bşk. lığı Muhafız 100.000.000 3.000.000 7/6/1984 15.00 1/6/1984 18.00 
Alay K. lığı Emniyet Aydın
latma İnşaatı. 

3— Gnkur. Destek Kıt'alan 
Atış Poligonu İnşaatı. 

7.500.000 225.000 5/6/1984 15.30 30/5/1984 18.00 
7323 / 1-1 
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Sümerb&nk Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: 
Bahçekapı/tstanbul 

Mensucat boyası satınalınacaktır. 
Manisa Pamuklu Mensucat A. Ş. için; 

1 — Indanthren Braun BR-M. •. 900 kg. 
(Veya muadili) 

2 — Indanthren Dreck Schwavrz RB : 400 kg. 
(Veya muadili) 

boyalan satınalınac ak tır. 
Kapalı zarfı havi teklif mektuplarının 28/5/1984 günü saat 17.30'a kadar 

Müessesemiz veya Sumerbank istanbul Şubemiz hollerindekl Teklif Atım Kutusu
na atılması veya ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bu
lunacak şekilde posta ile gönderilmesi lazımdır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı 
itibara alınmayacaktır. 

Verilecek teklif mektuplarının üzerine AL/III dosya No: 3410/84 ibaresinin 
yazılması şarttır. 

Hazır mal teklif edilecektir. 
Herhangi bir fiat artışı kabul edilmeyecektir. 
Sipariş tutarının % 3ü oranındaki karar pulu ile % 5'i oranındaki sipariş 

teyit pulu satıcı firmaya aitttir. 
Teklif edilen her kalem boya için 25'er gr'hk 2 şer adet numune Müessese

miz AL/IH servisine verilecektir. 
Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 
7437/1-1 

Tanm-Orman ve Köyişleri Bakanlığı TSE. XI. Bölge Müdürlüğü Tunceli 11 
YSE. Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye Konulan-, 

Sıra 
No. İşin Adı 

1. 2. Grup Hozat 
BÜz-Menfez İnşaatı 

2. 4. Grup Mazgirt 
BÜz-Menfez İnşaatı 

2 NCI DEFA DUYURU 

Keşif Bedeli Geç. Tem. Son Mür. 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi 

İhale 
Tarihi, Saati 

16.080.000,-

16.080.000,-

482.400,— 28/5/1984 

482.400,— 

30/5/1984 
Saat 11.00 
30/5/1984 

28/9/1984 Saat 15.30 
1 — Yukanda beyanı yapılan Köyyollan Emanet BÜz-Menfez İnşaatı isçilik 

keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı islerin, Tunceli 11 YSE. Mü
dürlüğü Yol ve Köprü Şefliği odasında 2886 sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince 
kapalı sarf usulü ile ihaleleri yapılacaktır. 

2 —- Talipliler işlere sU ihale dosyalarım her gün mesai saati dahilinde Tunceli 
İli YSE. Müdürlüğü Yol ve Köprü Yapım Şefliğinde görebilirler. 

3 — Bu işlerin yukanda yazılı geçici teminat miktarları Tunceli Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatınlacaktır. Banka teminat mektupları limit dahili 
olması şarttır. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 28/5/1984 günü mesai saati sonuna kadar 
ekleri (5) maddede belirtilenlerle birlikte her iş için ayrı ayn dilekçelerle Tunceli 
İl YSE, Müdürlüğü (İhale Komisyonu Başkanlığına) müracaatta bulunarak yeterlik 
belgesi talep edeceklerdir. 
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5 — Eksiltmeye girmek için isteklilerin : 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış süresi dolmamış, en az işin keşif bedeli 

kadar ( c ) grubu müteahhitlik karnesi veya noter tasdikli sureti. 
b) 1984 yılı Ticaret Odası belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Derneği belgesi 

veya bunların noter tasdikli suretleri. 
c) Şantiye Şefliği görevini yapacak İnşaat Mühendisi veya Teknikeri, işin 

adı belirtilerek teknik eleman taahhütnamesi. 
d) Eksiltme şartnamesinde belirtilen usule göre hazırlanmış yapı araçları 

bildirgesi (1 Ad. Kamyon, 1 Ad. Vibratör, 1 Ad. Betoniyer, 1 Ad. Motopomp) mali 
durum bildirgesi (İşin keşif bedelinin % 8'1 kadar banka referans mektubu) ve Tunceli 
ö YSE. Müdürlüğünden alınacak iş yeri görme belgesinin ibrazı. 

6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarım mevzuata uygun bir şekilde ihale saatine kadar İhale 
Konr-ayon Başkanlığına makbuz mukabili vermesi gerekmektedir. 

7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7500 /1-1 • 

Siirt Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü (25) Daireli Lojman inşaatı 2886-a maddesi 

gereğince ve 1985 yılma sari olmak üzere, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir. 
2 — İşin keşif bedeli 116.000.000,— TL. 
3 — Eksiltme Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonunda 

5/6/1984 Sah günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Bayındırlık Mü

dürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 3480.000,— Liralık geçici teminatlarını, (Banka mektubu ise Limit dahili 

olmalı.) 
b) 1984 yılma alt Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usu

lüne göre hazırlanmış yapı araç bildirisi (sahibi olduğunu gösterir belge veya kira
landığına dair noter sözleşmesi) teknik personel bildirisi (bağlantı durumunu gös
terir noter teahhütnamesl) sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan, mali durum bil
dirisi, banka referans mektubu, taahhüt bildirisi (son iki yılda, bitirdiği İşlerle teah-
hüde bağlanan ve bağlanacak işlerin doğruluğunu kanıtlayan belgeler) ile Bayın
dırlık Bakanlığından alınan ve en az işin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik 
karnesinin (asıl) ve örneğinin ibrazı ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte koymaları gerekir. 

6 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 30/5/1984 Çarşamba günü 
mesai bitimine kadardır. 

7 — îstekliler teklif mektuplarını 5/8/1984 Sah günü saat 15.00 öncesine 
kadar Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. 

8 — Eksiltme şartnamesine ek özel şartname (yapı araçları, teknik eleman, 
mali durum bildirisi şartları) ihale dosyasında mevcuttur. 

9 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ek 
madde dosyasında mevcuttur. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar dikkate alınmaz. 
İlân olunur. 7348 /1-1 
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TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü 
Ankara 11 İsletme Müdürlüğünden : 

1 — Müeasesemlzce, 
12 Kalem matbu evrak teklif alma yöntemiyle bastırılaoakttr. 
NOT: 
a) Bu işle ilgili liste Ticaret Müdürlüğünden alınabilir. 
b) Matbu evraklar örneklerine ve açıklamalara uygun olacaktır. 
c) Basıma geçilmeden önce l'er örnek,İkm. Sor. onaylatılacaktır. 
d) Basım örnekleri İkmal Sorumluluğunda görülebilir. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif 145-84-AK referansı ile 

en geç 24/5/1984 günü saat 10.00'a kadar Toros Sokak No. 12 Sıhhiye/Ankara adre
sindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 53.900,— TL. geçici teminat yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
a) Hüviyet, 
b) Vekü olanlar vekaletname, 
c) Ticaret Odası kayıt belgesi (1984 yılı), 
d) Sanayici ise Sanayi Odası kayıt belgesini (1984 yılı) tekliflerine ekliye-

cekkrdir. 
5 — Müessesemiz 2888 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

7655 /1-1 

Elazığ Belediye Başkanlığından : 

OTO YEDEK PARÇA ALIMI 
Belediyemizin ihtiyacı olan araçların yedek parçalarının alınması işinin 2886 

sayılı İhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konul
muştur. 

İşin muhammen bedeli 18.853.275, —TL. olup, geçici teminat miktarı 565.599,— 
TL. dır. 

Eksiltme ve ihalesi 29/5A984 Salı günü saat 15.30 da Belediye Encümeninde 
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için; 
a) Gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması, 
b) Kanuni ikametgâh sahibi olması, 
c) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde bulunduğu yer mahkemesinden veya 

sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan ortak
lığın sicilde kayıtlı ve halen çalışmakta olduğuna dair bu işin ilâm tarihinden sonra 
alınmış bir belgeyi hayiz olması, ortaklığın sirkülerinin veya ortaklık adına teklif
lerden bulunmaya ve ihaleye iştirak etmeye yetkili olduğuna dair noterlikten tastikli 
vekâletname göstermesi, 

d) Yabancı uyrukluların on seneden beri Türkiye'de oturmaktan ve Ticaret 
sicilinde kayıtlı bulunması, yabancı uyrukluların 3. maddenin (b) ve (c) fıkralarında 
yazılı şartların her ikisinde hayiz bulunması Türkiye Şubesi olmayan ortaklıkların 
belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca onanmış bulunacaktır. 

İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığı Belediye Encümen Kalem Şefliğine verir, saatinde yetiştirmek şartıyla taah
hütlü olarak da gönderebilir. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar hergün mesai saatlerde Encümen Kalem 

Şefliğinde görülebilir. 
İlân olunur. 7504 / j - i 
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Bursa Belediye Başkanlığından : 

Sular İşletmesi Müdürlüğünce yaptırılacak Piremir ve çevresi, Yeşil Mey
dancık, Emirsultan ve Davutkadı mevkiinde Bursa içme suyu projesi ana Gpzonu 
tali şebeke inşaatı işi 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usu
lüyle ihaleye konulmuştur. 

İşin birinci keşif bedeli 24.600.000,— Ura, geçici teminatı 738.000,— Uradır. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 29 Mayıs 1984 Salı günü saat 15.00 de yapı

lacaktır. Keşif, şartname ve ekleri Hesap İşleri Müdürlüğü İhale Memurluğunda gö
rülebilir. 

İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin; 
a) Geçici teminatları, 
b) 1984 yılı tasdikli Ticaret Odası vesikası (istekli şirket olduğu takdirde 

bağlı bulunduğu Ticaret Odasından eksiltmenin ilk ilâm tarihinden sonra alınmış 
ve halen faaliyette bulunduğunu bildirir belge ile şirket imza sirküleri), 

c) Belediye Başkanlığına yeterlik belgesi için müracaat dilekçelerine; 
1 — Bayındırlık Bakanlığından aldıkları en az işin keşif bedeli kadar işin 

eksiltmesine girebileceğini gösterir, (B) grubu müteahhitlik karnesi (aslı ve foto
kopisi), 

2 — Yapı araçları bildirisi ve ekinde beyandaki araçların kendisine ait oldu
ğunu kanıtlayan belgeler, beyandaki araçları kiralayarak sağlayacağım kanıtlayan 
belgeler, kiralama işine ait noterce düzenlenmiş kira sözleşmesi ile kiralayana alt 
mülkiyet tevsik belgeleri, 

3 — Bu işte kullanacakları sermaye ve kredi İmkânlarını açıklayan mali du
rum bildirisi, 

4 — Teknik personel bildirisi ve ekinde bağlantı durumunu kanıtlayan noterden 
tasdikli taahhütname, 

5 — Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde 
bağlanmış veya, bağlanacak işleri açıklayan taahhüt bildirisi ve ekinde beyanın doğ
ruluğunu kanıtlayan belgeler, 

6 — İşyeri görme belgesi ve 1 adet fotoğraf ekleyerek bu bUdirlmlere istina
den Fen İşleri Müdürlüğündeki belge komisyonundan alacakları yeterlik belgeleri 
ile tekliflerini havi kapalı zarflarım, ihale günü saat 14.00'e kadar komisyonumuza 
makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 24/5/1984 Perşembe günü mesai saati 
sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

İlân olunur. 7503 /1-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden .-

Kaynak Makinası ve Kaynak Trafosu Satın Alınacaktır. 
Vekili ve Mümessili olduğumuz Erg-56 Sayılı Dosyamızda işlem gören Ergani 

Çimento fabrikamızın iftiyacı 5 Adet kaynak makinası ile 2 Adet Kaynak Trafosu 
kapalı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

Bu işe ait ihtiyaç listesi ve her türlü bilgi hergün mesai saatlerinde Kara-
köy Sahpazarı Meclisi Mebusan Caddesi Dursun Han Kat : 4'dekl Müdürlüğümüz 
Ticaret Servisinden temin edilebilir. 

Kapalı Tekliflerin engeç 29/5/1984 günü saat 17.00'ye kadar Müdürlüğümüz 
Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmekte olup, malze
menin tutan üzerinden % 5 geçici teminat alınacaktır. 

Şirketimiz 2886 Sayıh kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta veya bölmekte serbest olduğu gibi postadaki vaki gecikmeler 
ve teminat yatınlmayan teklifleri dikkate almaz. 7438 / l - l 
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Ankara Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara-Ay vah Ortaokulu (840 öğrencilik) İnşaatı işi, 2886 sayılı Devlet 

öıale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile 
ihaleye konulmuştur. 

2 — İşin Tahmini keşif bedeli 199.999.999,— Liradır. 
3 — İhale Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü İhale 

Komisyonunda 31/5/1984 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — İhaleye ait şartname ve diğer belgeler bedelsiz olarak Bayındırlık Mü

dürlüğü ihale takip şefliğinde görülebilir. 
5 — Yeterlik belgesi alabilmek İçin isteklilerin : 
a) Bayındırlık Bakanlığından ajmış oldukları (B) grubundan en az bu İşin 

keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, 
Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Yapı, Tesis ve Onarım 

işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmış olan : 
b) Yapı araçları bildirisini, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Mali durum beyannamesini, 
e) Taahhüt bildirisini, 
f) Banka referans mektubunu, 
Müracaat dilekçelerine eklemek suretiyle Ankara Valiliğinden havale edilerek 

Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına en geç 25/5/1984 Cuma tarihine kadar intikâl 
ettirmeleri gerekir. 

6 — Yeterlik belgesine hak kazanmış istekliler kapalı tekliflerini 31/5/1984 
Perşembe günü saat 10.00'a kadar ihale komisyonu başkanlığına sıra numaralı alın
dılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

7 — İstekliler kapalı teklif zarflarım 2886 sayılı Kanunun 37. ve 38. mad
delerine uygun olarak tanzim etmeleri ve mühürlemeleriyle birlikte ayrıca dış zarf
larının içerisine : 

A — Yeterlik belgelerini, 
B — Keşif bedelinin % 31i tutarındaki 6.000.000,— Liralık geçici teminat 

vezne alındısını yahut Malihe Bakanlığınca tefrik edilmiş bankalardan alınmış te
minat mektuplarını, 

C — 1984 yılında faaliyette olduklarım gösterir Ticaret ve Sanayi Odası bel
gelerini koymaları iç zarflara İse yalnız teklifi mektubunu koymaları gerekir. 

8 — Posta ile yapılacak vaki müracaatlar ifân da belirtilen tarihlere kadar 
Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına ve ilgili Komisyon Başkanlığına ulaşması, aksi 
halde müracaatların geçersiz kabul edileceği ilân olunur. 7648 / 1-1 

— — — — — — — 

SEKA Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden : (Dalaman/Muğla) 

Müessesemizde mevcut Toplam 41 Kalem Muhtelif Hurda Malzeme kapalı zarf 
usulü teklif almak suretiyle satılacaktır. 

ihaleye İştirak etmek isteyenler mesai saatleri içinde malzemeleri Müessese
mizde görebilirler. 

Teklif mektuplarının en geç 5 Haziran 1984 saat 17.00 ye kadar Müessese
mize ulaştırılması gereklidir. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Müessesemize yazık veya şahsen müracaatları 
("rerekmektedir. 

Hân olunur. 7628 / 3-2 
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Bodrum Sünger Geliştirme-lşleme İstasyonu ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden; 

1 — Müdürlüğümüzce satın alınacak olan bir adet «Komple Basınç Odası Sis
temi» 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca «kapalı teklif usulü» ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Tahmini bedeli 75.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 2.250.000,— TL. dir. 
3 — Eksiltmesi 30/5/1984 Çarşamba günü saat 15.00 de Müdürlüğümüz İdari 

Binasında yapılacaktır. 
2 — Şartname ve ekleri mesai saatleri içersinde Müdürlüğümüz ilân tahtasında 

görülebilir veya ücretsiz olarak istenilebilir. 
5 — IstjekÜilerin kanuna uygun teklif mektupları ihale, saatinden bir saat 

önce Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

6 — Teklif mektuplarına; geçici teminat mektupları, kanuni ikametgâh bel
gesi, Türkiye'de gösterilecek tebligat adresi, ihale tarihinden bir ay evveline kadar 
alınmış, işin yapılmasıyla iştigal ettiklerine dair Ticaret Odası belgesi ve şirketlerde 
yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerini eklemeleri ge
rekmektedir. 

Hân olunur. 7653 /1-1 

Antalya Valiliğinden : 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
Aşağıda isimleri yazılı inşaat işleri 2886/35'a sayılı Kanun hükümlerine göre 

kapalı teklif usulü ile İhaleye konulmuştur. 

1. Akseki saha tanzimi ve tribün ik. »nş. .18.000.000 540.000 29/5/1984 10.00 
2. Finike Emniyet Amirliği (Lojmanlı) inş. 70.000.000 2.100.000 30/5/1984 10.00 

3. İhale Antalya'da Bayındırlık Müdürlüğü .İhale Komisyonunda belirtilen gün 
ve saatte yapılacaktır. 

4. İhale şartnamesi ve diğer evraklar Antalya Bayındırlık Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

5. İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) Antalya Valiliği namına alacakları geçici teminatım, 
b) Geçerli Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ihale şartnamesinde belirtilen 

usulüne ve Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre işin 
adına hazırlanmış olan yapı araçları bildirgesi, sermaye ve kredi olanaklarım açık
layan mali durum bildirgesi, teknik personel bildirgesi, taahhüt bildirgesi, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin iha
lesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslım ibraz sureti ile Antalya 
Bayındırlık Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları ihaleye girme belgesini, teklif 
mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6. istekliler teklif mektuplarım yukarıda belirtilen gün ve ihale saatinden 
l.saat önce makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7. İhaleye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/5/1984 Çar
şamba günü mesai saati sonudur. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet Hân olunur. 7647 /1-1 

İşin Adı 
Keşif Bedeli Geç. Tem. 

Lira Lira 
İ H A L E 

Tarihi Saati 
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İstanbul İli Daim! Encümeninden : 

1 — İlimiz 15 lige İlkokulları ile Ortaokullarının 1984 - 1985 öğretim yılı ya
kacak ihtiyacı olarak Orman Bölge Başmüdürlüğünce tahsis edilen 35.000 Ster odu
nun İstanbul, Bahçeköy, Çatalca, Vize İşletme Müdürlüklerinin depolarından taşın
ması, kaloriferlik veya sobalık olarak kesilmesi ve okullara teslimi 61.460.000,— Lira 
bedelle yaptırılacaktır. Geçici teminatı 1.843.800,— Liradır. 

2 — 23.912.608 Lira keşif bedelli Kadıköy Arif Paşa İlkokulu takviye ve 
onarım inşaatı yaptırılacaktır. Geçici teminatı 717.379,— Liradır. 

Keşif bedelleri ile geçici teminatları yukarıda yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 
37. ve müteakip maddeleri uyarınca kapalı teklif usulüyle 29 Mayıs 1984 Salı günü 
saat 15.00 de Sultanahmet Yerebatan Caddesindeki özel İdare Binasında toplanan 
tl Daimî Encümeninde ayrı ayrı ihale edilecektir. 

Şartnameleri Milli Eğitim, Bayındırlık Müdürlüklerinde veya 11 Daimi Encümen 
Kaleminde görülebilir. 

İsteklilerin ; 
1 — Geçici teminat makbuz veya mektubunu (Bloke çek kabul edilmez), 
2 — 1984 yık Ticaret Odası vesikasını, 
3 — Genel ve özel şartnamelerindeki yazılı kayıtlar uyarınca tatil günleri 

hariç İhale tarihinden üç gün öncesine kadar 11 Makamına (Bayındırlık Ve Milli Eği
tim Müdürlüğünden) müracaatla alınmış yeterlik belgesini, 

hazırlayacakları kapalı teklif zarfları ile birlikte ihale günü saat 14.00'e kadar 
11 Daimi Encümenine vermeleri lâzımdır 7735 / 1-1 

• 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü

dürlüğünden : SAMSUN 

1 — Aşağıda özellikleri belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. 
maddesine göre Emanet Komisyonlarınca kapalı teklif usulü ile taşeronlara yaptı
rılacaktır. 

2 — Bu işlere alt dosyalar hergün mesai saatleri içinde Bakım Şefliğinde 
görülebilir. 

3 — Teklif vermek isteyenlerin son müracaat günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine; 

a) Son üç yıl içinde benzeri özellikte 1. keşif bedelinin yarısı kadar iş yap
tıklarına dair resmi daireden alınmış «İş Bitirme Belgesi» veya 1. keşif bedeli kadar 
(C) grubu müteahhitlik karnesinin aslını, 

b) Yapı araçları bildirisini (dosyalarında yazılı makina parkının kendi malı 
olduğuna dair fatura, demirbaş defteri, işle ilgili kiralayacağı makineler için ise iş 
adı belirtilmek suretiyle bu iş süresince aynı işte çalıştıracağına dair mal sahibi ile 
istekli arasında düzenlenmiş 1984 yılı noter tasdikli sözleşme ve kiralanan maki
nelerin mal sahibinin olduğunu belirten belgelerini eklemeleri şarttır.) 

c) 1984 yılı vizeli Ticaret Odası belgesini, İstekli ise. şirketin halen faaliyette 
olduğuna dair belgeyi, 

d) Mali durum bildirisini ve ilk ilân tarihinden sonra alınmış 1. keşif bede
linin en az % 10'u tutarında «banka referans mektubu»nu, 

e) İşyeri görme belgesini, 
f) Dilekçelerin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan «taahhüt bil

dirisi »ni, eklemeleri şarttır. 
4 — «Yeterlik belgesi» için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecik

meler kabul edilmez. 
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5 — Yeterlik belgesi» alanların «geçici teminata ait alındı veya banka teminat 
mektubu»nu ve ilgili servisten alacakları yeterlik belgesini dış zarfa, «taşeron teklif 
ve taahhüt mektubunu» iç zarfa koyarak anılan gün ve saate kadar» «Emanet Ko
misyonuna vermeleri, ilân olunur. 

Yapılacak İşin Cinsi: Samsun-10. Bl. Hd. Dv. Yolu alt temel, temel ve asfalt 
mıcırı nakli, Keşif Bedeli : 52.852.382,59 TL., Geçici Teminat : 1.586.000,— TL., Son 
Müracaat Tarihi : 29/5/1984, İhale Tarihi : 30/5/1984 saat 11.00 de. 

7652 /1-1 
—» „ 

Uşak Valiliğinden : 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Uşak Anadolu Lisesi Onarım İnşaatı 2886 sayılı Kanunun 35. maddesi 

(a) bendine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — İşin keşif bedeli 34.000.000,— Liradır. 
3 — Eksiltme, Bayındırlık Müdürlüğü odasında İhale Komisyonunca 29/5/1984 

Salı Günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi diğer evraklar 11 Bayındırlık Müdürlüğünde görü

lebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 1.020.000,— Liralık geçici teminatım, 
b) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile .birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) teknik personel bildirisini, yapı araçları 
bildirisini, sermaye ve kredi durumlarını belirten mali durum bildirisini., banka re
ferans mektubunu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) Grubunda 
(En az İşin keşif miktarı kadar) müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle 11 Bayın
dırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, İhale 
komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

6 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda yazıh belgeleri 29/5/1984 Sah 
günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 24/5/1984 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgraf ile yapılacak başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

İhale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyt ilân olunur. 7649/1-1 • 
İller Bankasından: 

1 — Bankamızca iç piyasadan International Pick-Up Yedek parçaları satın 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinden ve Istanbul/Kartal-Mal-
tepe'de Depo ve İkmal Müdürlüğümüzden 2.500,— TL. bedel karşılığında temin edi
lebilir. 

3 — Teklifler en geç 8/6/1984 günü saat 12.00 ye kadar Bankamızda bulu-
durulacak ve aynı gün saat 15.30 da Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

4 — Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve deği
şikliklerine tabi değildir. 7654 /1-1 
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İçişleri Bakanlığından : 

1. Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mersin Projesin
de yer alan Bilgi İşlem Makinalarının çalışmasını sağlayacak (375 KVA'lık) Jeneratör 
2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

2. Satın alınacak 375 KVA'lık jenaratörün tahmini bedeli 35.000.000 lira olup, 
geçici teminatı 1.050.000 uradır. 

3. Bu İşe alt idari ve teknik şartname bedelsiz olarak istekli firma tarafından 
mesai saatleri içerisinde, yetki belgesi ile müracaat edildiği takdirde, Bakanlık Levazım 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 

i . istekliler ihaleye katılmak için Ticaret Odası ve bu işle uğraştıklarım göste
rir belgelerini, teklif mektuplarına ekliyeceklerdir, 

5. İhale 29/5/1984 günü saat 16.00'da Bakanlık Levazım Müdürlüğü (Satınalma 
Komisyonu Başkanlığı) odasında yapılacaktır. 

6. İhaleye ait iç zarflar Teknik Komisyonun değerlendirmesinden sonra 
10/6/1984 tarihinde açılacaktır. 

7. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat öncesine kadar, makbuz karşılı
ğında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

7699 /1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden ; 

Ofisimizce Erzurum Bölge Müdürlüğü Sahasında Bölge ve 18'li Barınak İn
şaatı Yaptırılacaktır. 

1 — İnşaat 1984 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları üzerinden 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaat eksiltmesi kapalı zarf usulüyle olup, bu işe gireceklerin en az 
keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri gereklidir. 

ihale 31/5/1984 günü saat 16.00 da T.M.O. Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yeterlik belgesi son müracaat tarihi 22/5/1984 tarihi saat 17.00 ye kadardır. 

3 — Talipliler ihale şartlarım öğrenmek üzere Genel Müdürlük Fenlşleri 
Müdürlüğüne başvurabilirler. Postada vaki gecikmeler telgraf ve teleksle verilecek 
teklifler kabul edilmez. 

4 — Ofisimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

inşaatın Yeri ve Cinsi : 1 - Erzurum Bölge ve 18'li Barınak Binası, Keşif 
Bedeli : 215.000.000,— TL., işin Süresi : 3 yıl, Geçici Teminat : 6.450.000,— TL. 

7656/1-1 
«ı 

Devlet Malzeme Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden : 

1 — 40 adet eski model arızalı hesap makinası 91.234,15 TL. muhammen bedel
le satışa arz edilecektir. 

2 — Satış açık artırma usuliyle 24 Mayıs 1984 Perşembe günü saat 14.00 te 
D. M. O. Ankara Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 —• Geçici teminat tutan 10.000 TL. dır. 
4 — Geçici teminatın satış günü saat 14.00 den evvel Müdürlüğümüz veznesine 

yatırılmış olmalıdır. 
5 — Makinalar hergün mesai saatlerinde Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir. 
6 — Ofisimiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
İlgililere duyurulur. 7749/1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan: 

HİRDAVAT TAKIMLARI İMAL ETTİRİLMEK SURETİYLE 
SATIN ALINACAKTIR 

1 —. Kurumumuz elektrik tesislerinde kullanılmak Üzere K, tipi zincir izolatör 
hırdavatlarından; 41.000 adet tek askı takımı, 6.500 adet çift askı takımı, 15.000 
adet tek gergi takımı, 3.000 adet çift gergi takımı şartnamesi uyarınca imâl etti
rilmek ve kapalı zarf yöntemi teklif almak suretiyle iç piyasadan satın alınacaktır. 

2 — Konu ile ilgili şartnameler; 
a) TEK Dağıtım Şebekeleri Malzeme Finansman ve İdari İşler Dairesi Baş

kanlığı, «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No. 14/4 Yenişehir/Ankara» 
b) TEK S. S. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü, «Fmdıkzade 

MUlet Caddesi No. 86 Aksaray/istanbul» 
c) TEK S. S. Ege Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü «Eski Bornova Yolu 

(Üniversite Cad.) No. 37/1 Bornova/İzmir» 
adreslerinden 5.000,— TL. bedel mukabilinde temin edilebilir, 

3 — Bu konuda iştirak belgeleri ile ilgili müracaatlar şartnameye uygun 
olarak 28/5/1984 günü saat 17.00 ye kadar «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No. 14/2 
Yenişehir/Ankara adresindeki Dağıtım Şebekeleri Malzeme Finansman ve İdari 
İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine yapılacaktır. İştirak belgeleri 15/6/1984 
tarih'nden itibaren verilecektir. 

4 — Teklifler en geç 28/6/1984 günü saat 14.00'e kadar 3. maddede belirtilen 
adrese verilecek ve geciken teklifler nazarı itibare ahnmıyacaktır. 

5 — Teklifler aynı gün saat 14.30'da Necatibey Cad. No. 28/1 Sıhhiye/Ankara 
adresinde alenen açılacaktır. 

6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 7732/1-1 

TCDD Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Alım-Satım ve İhale 
Komisyonu Başkanlığından -. 

1. Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç pi
yasadan kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 

2. İhale 26/6/1984 günü saat 14.00 de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve İhale 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3. İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 2,5 u geçici teminat 
alınacaktır. 

4. Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdürlü-
ğü'ne. gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikka
te alınmaz. 

5. Bu işe ait şartnameler ücretsiz çlarak Sidemas Müessesesi Ticaret Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

6. TCDD Sidemas Müessesesi 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından İhaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tama
men serbesttir. 

SATIN ALINACAK MALZEMENİN : 
Cinsi Miktarı 

1. Rulman yatak takma ve sökme makin ası 
2. Havasız basınçlı boya püskürtme tabancası 
3. Yay sarma makinası 

1 Adet 
2 Adet 
1 Adet 

7698 / 1-1 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

BİNA SATIN ALINACAKTIR 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeline tahsis edilmek üzere Ankara dahilinde 

lojman için 20-25 dairelik komple bir bina satın alınacaktır. İsteklilerin aşağıda belir
tilen şartlarla müracaatları gerekmektedir : 

1 — Bina, imar yasalarına uygun olarak inşa edilmiş ve kaloriferli olacaktır. 
2 — Teklif verecek olanlar : 
— Binanın mimari betonarme ve tesisat projelerini, 
— Çap ve tapusunu, 
— Binanın toptan götürü satış bedelini belirten teklif mektubunu, 
— Mahal listesini, 
Dilekçelerine ekliyeceklerdir. 
3 — Teklifler 29/5/1984 günü saat 14.00'e kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Komptrotörlük Dairesi Başkanlığına verilecektir. 
4 — Teklif mektupları aynı gün saat 15.00 de Komptrotörlük Dairesi Başkan

lığında komisyon huzurunda açılacaktır. 
5 — Teklifler açıldıktan sonra komsiyon marifetiyle binalar yerinde tetkik edi

lerek gerekirse 2886 sayılı Kanunun 51/1 maddesi uyarınca karara bağlanarak satma-
lınacaktır. 7761 /1-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Gemlik Azot Fabrikalarım izm ihtiyacı 10 kalem rule kapalı teklif usulüyle te
min edilecektir. 

İstekliler, bu ihaleye ait şartnameleri Ankara'da Konya Devlet yolu Hipodrum 
No : 70'deki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da 
Karaköy Rıhtım Cad Denizciler Sok. No. 8 Kat 2 adresindeki Satmalına Müdürlüğün
den bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan teklifler engeç 13/6/1984 tarih, 
Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğünde 
bulunacak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Zamanından sonra veri
len teklifler ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. 

Şirketimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, böl
mekte veya dilediği firmaya sipariş vermekte tamamen serbesttir. 

7756/1-1 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuzda mevcut 10 tonluk 145-GTB-FVD Ganvood 6 silindirli 
vinç ihtiyacı 20 kalem malzeme fiyat ve teklif alma usulü İle satın alınacaktır. 

2 — İlgililer tekliflerini, idari şartnamemizin 1. maddesinin e fıkrasına göre 
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 7/6/1984 günü saat 14.00 de kadar Kurulu
şumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle İlgili İdari ve Teknik şartnameler Kuruluşumuz Makina ve İkmal 
Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. 
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeyecek

tir. 
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 

7757 /1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

O. G. GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ İMAL, ETTİRİLECEKTİR 
1 — Kurumumuz elektrik tesislerinde kullanılmak üzere muhtelif güç ve geri

limde 33 adet O. G. Güç Transformatörü şartnamesi uyarınca ve kapalı zarf usulü tek
lif almak suretiyle imal ettirilecektir. 

2 — Konu ile ilgüi şartnameler; 
TEK Dağıtım Şebekeleri Malzeme Finansman ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı 

«Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No. 14/4 Yenişehir/Ankara» adresinden 5.000 TL. 
bedel mukabilinde temin edilebilir. 

3 — Bu konuda iştirak belgeleri ile ilgili müracaatlar şartnameye uygun olarak 
28/5/1984 günü saat 17.00'ye kadar «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han No. 14/2 Yeni
şehir/Ankara» adresindeki Dağıtım Şebekeleri Malzeme Finansman ve idari İşler Dai
resi Başkanlığı Muhaberat Servisine yapılacaktır. İştirak belgeleri 15/6/1984 tarihin
den itibaren verilecektir. 

4 — Teklifler en geç 28/6/1984 günü saat 14.00'e kadar 3. maddede belirtilen 
adrese verilecek ve geciken teklifler nazarı ittbare alınmıyacaktır. 

5 — Teklifler aynı gün saat 15.00'de Necatfbey Cad. 28/1 Sıhhiye/Ankara adre
sinde alenen açılacaktır. 

6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
7701 /1-1 • 

Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

S A Ç L E V H A N A K L E T T l R t L E C E K T t ı v 
Kapalı zarfta teklif almak suretiyle, Kdz. Ereğli'de, Ereğli Demir ye Çelik Fab

rikalarında 1984 yılında imali planlanmış olan Kurumumuzun değişik ünitelerine ait 
takriben 7000 ton (% 10 azalıp çoğalabilir) Çelik Saç Levha, muhtelif tarihlerde ve 
partiler halinde taşıttırılacaktır. 

İhalenin geçici teminatı 500.000 TL. olup şartnamesi 2.000 TL. bedel mukabilin
de Istanbul/Karaköy, Yeni Yolcu Salonu Kat l'de Satın Alma Kurulu Başkanhğı'ndan 
temin edilebilir. 

Teklifler en geç 30/5/1984 tarihinde saat 17.00'ye kadar Satınalma Kurulu Baş-
kanhğı'na verilmiş olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Dosya No : 1984/1058 7700 / 1-1 • 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Daire Başkanlığından : 

SATIN ALMA İLANI 
1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı olan aşağıdaki 2 ayrı grupa ait 

yedek malzemeler yurt dışında bulunan firmalardan Akreditif açılmak suretiyle satın 
alınacaktır. 

a) 207 Kalem ZETTELMEYER ZL-2001 Loder yedekleri, 
b) 23 Kalem WABCO Greyder yedekleri. 
2. Satın alınacak malzemelere ait liste ve Türkçe idari şartname Hv. K. K. lığı 

Lojistik Tedarik Daire Başkanlığında mevcut olup, ilk ilân tarihini müteakip, 10 gün 
içerisinde Mümessillik belgesi ibraz edilmek suretiyle 24 Mayıs 1984 günü saat 17.00 ye 
kadar imza karşılığı ücretsiz alına bilinecektir. 

3. Teklif kapalı zarf olarak engeç 15 Haziran 1984 günü saat 17.00 ye kadar 
Hv. K. K. Loj. Ted. D. Bşk. lığında bulundurulacaktır. Postada vukubulacak gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 7736/1-1 
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Selüloz ve Kağıt Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 
İZMfl! 

1. Kıbrısçık, İnegöl, Alanya., Akseki, Gündoğmuş, Bucak, ve Cevizli Orman İş
letmelerinden Müessesemiz intiyacı için 1984 yılı tahsisi olarak satın alınacak kağıtlık 
odunların şartname esasları dahilinde, İzmit'e naklini teminen 5 Haziran 1984 günü 
saat 12.00'ye kadar kapalı teklif alınacaktır. 

2. Teklifler Müessesemiz Haberleşme Servisine yukarıda belirtilen gün ve 
gaate kadar tevdi edilmiş olacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

3. Teklif mektupları 5 Ağustos 1984 günü akşamına kadar opsiyonlu olacak
tır. 

4. Şartnameler; İzmit'te Müessesemizden, Bolu Tedarik Amirliğinden, İstan
bul, Ankara, İzmir Alım Satım Müdürlüklerinden, Çaycuma, Dalaman, Balıkesir, Ak
deniz, ve Afyon Müessesemiz Müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

5. Müessesemiz Devlet ihale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

7765 /1-1 
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüze bağlı Çorum Devlet Tiyatrosu binasında 4.500.000 
TL. lık keşif özeti onarım işi kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle ihalesi yapılacaktır. 

2 — işin geçici teminatı 135.000 TL. sı olup, teminat mektupları limit için ola
caktır. 

3 — İhale ile ilgili keşif özeti dosya Ankara'da Genel Müdürlükte Levazım Mü
dürlüğünde hergün görülebilir. 

4 — İhaleye girmek isteyenlerin yeterlik belgesi alabilmeleri İçin istenilen bel
geleri 26/5/1984 günü mesai sonuna kadar Genel Müdürlüğe vermeleri gereklidir. 

5 — Yeterlik belgesi 30/5/1984 günü verilecektir. 
6 — ihale 31/5/1984 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlükte yapıla

caktır. 
7 — Yeterlik belgesi alıpta ihaleye katılacakların teklif mektuplarını ihale saa

tinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. HertüTlü 
gecikme nazara alınmaz. 

8 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
dilediğine vermekte serbesttir. 7762 / 1-1 

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

Ruhsatı Müessesemize ait Adana/Bahçe İlçesindeki Kuvarsit sahasından şartna
memiz esasları dahilinde temin edilecek, 

10 000 TON KUVARSİT S A TIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat 4-5 (deki Mü

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

yayîa ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatları ile birlikte en 
geç 31/5/1984 Perşembe günü saat 14.3Ö*a kadar Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü 
iskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 

7758 /1-1 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Demlryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İn
şaatı Genel Müdürlüğünden : 

1 — Limanlar İnşaatı Trabzon Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Hopa 
Limanı Hkmal ve Genel Yük Rıhtımı İnşaatı işi 6237 ve 7305 sayılı yasa gereğince ka
palı zarf içinde birim fiyatlar üzerinden eksiltme suretiyle yüklenici nam ve hesabına 
ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — Söz konusu işin 1984 yılı birim fiyatları İle yaklaşık keşif bedeli 235.000.000 
TL. olup adı geçen işe Bakanlar Kurulunun 1/4/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararı uygu
lanacaktır. 

3 — İhale 1/6/1984 günü saat 15.00'de Limanlar İnşaatı Karayolları Sitesi (B) 
Blok Yücetepe/Ankara adresinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — İhale dosyası, Limanlar İnşaatı Etüd Proje Daire Başkanlığında yeterli gö
rülenlere 20.000 TL. lık makbuz karşılığında verilecektir. 

5 — Teklif sahiplerinin başvuru dilekçeleri ile birlikte verecekleri belgeler şun
lardır; 

a - Sermaye ve kredi olanaklarını belirten mali durum bildirisi ve bunu belir
ten banka referansı; 

b - Teknik personel beyanamesi; 
c - Söz konusu işte kullanmayı düşündükleri makina ve araçlardan kendi malı 

olanların son yıla ait noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıtları ile satın alı
nacak olanların da noter tescilli satış veya kira sözleşme belgeleri; 

d - Dilekçe veriliş tarihinde işveren idarelerce düzenlenen veya onanmış bel
gelere dayalı son iki yüda bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri açıklayan taah
hüt bildirisi; 

e - İlgili Bölge Müdürlüğüne imzalatılmış iş yerini ve taş, kum, kırmataş v.b. 
ocaklarını gördüğüne dair bir belge; 

f - Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (A) grubundan en az 
yaklaşık keşif bedeli kadar yüklenlcilik karnesi; 

6 — İhaleye katılabilmek için yeterli görülen firmaların : 
a - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adına 7.050.000 TL. lık geçici teminat mek

tubunu veya teminatla ilgili makbuzların; 
b - 1984 yılına ait ve bu ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret Sanayi Odası 

belgesinin aslı; 
c - Yukarıda 5. madde de belirtilen belgelerin incelenmesi sonucunda adı geçen 

Genel Müdürlükten alacakları yeterlik belgesini; 
İhale dosyasının her sahlfesini imzalayarak teklif mektupları ile birlikte kapalı 

zarfa koymaları lâzımdır. 
7 ._ s, a - b •• c maddelerinde belirtilen belgeler 28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlanan yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeli-
ğindekl örneklere uygun olacaktır. 

8 — Yeterlik belgesi için son başvurma tarihi 25/5/1984 günü çalışma saati so
nuna kadardır. 

9 — Yeterlik belgesi verilmesinde, benzeri işler yapmış, mail olanakları, kapa
siteleri, tecrübeleri ve ihale konusu işte kullanacaklarım beyan ve taahhüt ettikleri 
makina ve araçlar dikkate alınacaktır. 

10 — İhaleye katılması yeterli görülen firmaların yeterlik belgesi Limanlar İn
şaatı Etüd Proje Daire Başkanlığınca 29/5/1984 günü saat 15.00'den itibaren başvuru 
üzerine verilecektir. 

11 -— İsteklilerin tekuf mektuplarım 1/6/1984 günü saat 14.00'e kadar makbuz 
karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

12 — Telgrafla başvurular ve posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İlgililere duyurulur. 7760 / 1-1 
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Artvin Orköy Başmühendisliğinden: 

1 — 20.223.587 TU keşif bedelli Ardanuç Proje Mühendisliği müşterek haldeki 
idare binası ve memur konutu inşaatı 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale Artvin Orköy Başmühendisliğinde ihale komisyonunda 4/6/1984 Pa
zartesi günü saat 14.00 de 28 Nisan 1984 gün ve 18385 sayılı Resmi Gazetede yayınla
nan Devlet İhale Kanunu ile ilgili tebliğe (ihalelerde uygulanacak azami indirim mik
tar veya oranları ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler) göre yapılacak
tır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Artvin Orköy Başmühendisliğinde ve 
Ankara Orköy Daire Başkanlığında görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) 606.708 TL. lik geçici teminatı, 
b) 1984 yılına alt Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Bu iş için müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartname

sinde belirtilen 28/3/1981 tarih 17293 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan «Tapı Tesis 
ve Onarım İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde gösterilen usulüne göre hazırlan
mış olan yapı araçları bildirisini, (son iki sütuna ait tevsik edici foilgler noterden tas* 
dikil olarak eklenmek suretiyle), sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan mali durum 
bildirisini, banka'ca isim - kaşeli, İmzalı, mühürlü, tarih, numaralı banka referans mek
tubunu teknik personel bildirisini, (Bu bildiriye teknik personelin ücretli - sözleşmeli 
olduğunu kamtlayan noter tasdikli taahhütnamenin eklenmesi suretiyle), taahhüt bil
dirisini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları, (C) grubundan işin keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerin gösterir müteahhitlik karnesinin aslını 
ibraz etmek suretiyle Artvin Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonu'nda alacakları) 
eksiltmeye girme belgesini (Yeterlik belgesini) teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü İhale saatinden bir saat öncesine 
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 30/5A984 günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7764 /1-1 

Çeşitli ilânlar 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İli: Eskişehir, İlçesi: Sivrihisar. Köyü veya Mevkii: Merkez, Madenin Cinsi: 
Dolamit, Ruhsatnamenin Tarihi ve Numarası.- 16/4/1975, 23/27. 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: Tek Ardıç ağacı H-l nolu hudut noktası betonundan 174.7189 gradhk 

İç açısı ile 128.53 m. mesafedeki H-2 nolu hudut noktası beton sütununa, oradan da 
110.55.36 gradhk iç açısı ile 157.62 m. mesafedeki H-7 nolu hudut noktası beton sütu
nuna giden kırık hat. 

Doğusu : H-7 nolu hudut noktası beton sütunundan 158.42.82 gradhk iç açısı 
İle 597.47 m. mesafedeki H-5 nolu hudut noktası beton sütununa doğru hat 

Güneyi: H-5 nolu hudut noktası beton sütundan 143.36.20 grad iç açısı ile 
102.06 m. mesafedeki H-4 nolu hudut noktası beton sütununa doğru hat. 
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Batısı: H-4 nolu hudut noktası beton Sütunundan 88.54.77 gradhk iç açısı ile 
502.98 m. mesafedeki H-3 nolu hudut noktası beton sütununa oradan da 175.31.65 grad
hk iç açısı ile 335.56 m. mesafedeki hudut başlangıcı olan H-l nolu hudut noktası 
beton sütununa giden kırık hat. 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Dolamit madeni için Fer-
han Şenkaya uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

ttirazı olanların bu ilanın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün 
\çinde 6ir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müddetin 
hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Ka
nununun 55 İnci maddesi gereğince ilan olunur. 7353 / M 

m 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Aşağıda mevkii ve ada/parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait mevzlt 
imar planı Müdürlüğümüz Hân tahtasına asılmıştır, 

tlânen ilgililere duyrulur. 
Mevkii: Etlik, Ada No. : 5087, Parsel No : 20. 

7729 /1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazıh gayrimenkullere ait 68650/1 No. lu 
plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

tlânen İlgililere duyurulur. 
Ada No : Mühye Köyü Tp., Parsel No : 41, 3192 

7728 /1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 75450 No. lu plan 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

Hanen ilgililere duyurulur. 

Ada No : 2014, Parsel No : 18. 7727 / 1-1 

İçel Valiliğinden : 
İli : İçel, İlçesi : Mersin, Mahallesi : Kiremithane, Sokağı : 123, Ada No : 33, Par

sel No. : 3, Kamulaştırılan alan M 2 . : 1000 M 2 . 
İSTİMLAK İLANI 

Yukarıda bulunduğu yer, yüzölçümü ada ve parsel numaraları yazılı olan ta
şınmaz mal İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İçel Emniyet Müdürlüğüne 
Lojman ve Sosyal Tesis yapımı dolayısıyle istimlakine konu olmuş ve bu yüzden 
29/2/1983 tarih ve 6/999 sayılı kamu yararı kararı alınmıştır. 

içel 111 Takdiri kıymet komisyonunca 20/3/1984 tarihli raporunda anılan taşın
maz malın 3 parsel sayılı yerin M*, ne 1.000 lira üzerinden 3.000.000 lira arsa üzerinde 
bulunan binaya 1.000.000 lira değer biçilmiştir. 

Takdir edilen 4.000.000 lira para İçel Ziraat Bankası Merkez Şubesine 20/4/1984 
tarih ve 643/104 - 7443/1699 nolu hesaba bloke edilmiştir. 

Kamulaştırma içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yararına yapılmış
tır. 

Kamulaştırma İşleminden doğan davalar bu idare aleyhine açılmalıdır. 
Keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca ilân olunur. 

6732 / 1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ YAYINLARI 
Yedi cildi daha önce yayınlanan ve sekizinci cildi Şubat lV84'de çı

kan «12 Eylül 1980'den sonra Milli Güvenlik Konseyince kabul edilen Kanun
lar, yayınlanan bildiri ve kararlarla, önemli mevzuatın» satış fiyatı şöyledir. 

Birinci cild 450 TL. 
İkinci cild 400 TL. 
Üçüncü cild 500 TL. 
Dördüncü cUd 500 TL. 
Beşinci cild 650 TL 
Altıncı cild 600 TL. 
Yedinci cild 1000 TL 
Sekizinci cild 1500 TL. 
Sekiz cildten meydana galen bu diziyi Resmi Gazete sa nş bölümlerin-

den temin etmek mümkündür. Posta ile taleplerde, I, II, III, IV, VI. cildin 
herbiri için 100 TL.. V. ve VII. cildin herbiri için 125 TL., VIII. cilt için 175 
TL. lık posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin bügilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Bakanlar Kurulu Karan 

84/7993 Balıkesir İli Manyas İlçesindeki Taşocağı Sahası Hakkında Karar 1 

Atama Kararı 

— içişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı 2 

Yönetmelikler 

— Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hiz
metlerden Yararlanacaklara ilişkin Yönetmelik 5 

— Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin 
Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmtlik 16 

— 2925 Sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanma
sına Dair Yönetmelik 27 

— ilânlar 37 

•ASBAKANUK İASIMfVİ 


