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Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı : 84/8181 

Uygulama safhasında plânlanan alanlar üzerindeki denetimin tek elden yü-
rütülebilmesi maksadıyla Kayseri İli'nin Sarız İlçesinde ekli krokide sınırları belir-
tilen alanların, Sarız Belediyesi'nin kontrolünde imar düzenine tabi kılınabilmesi için, 
17/12/1974 tarihli ve 7/9163 sayılı Kararname kapsamından çıkarılması; Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı'nın 21/5/1984 tarihli ve 381931201/H.04-10-BPÇ-0297/7742 sa-
yılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 

Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. - Başbakan Y r d . 

A . TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 

Milli Savunma Bakanı 

K. O K S A Y 

Devlet Bakanı 

I. ÖZDAĞLAR 

Devlet Bakanı 

A . TANRIYAR 

İçişleri Bakanı 

A. M. YILMAZ 

Devlet Bakanı 

A . K. ALPTEMOÇİN 

Devlet Bakanı 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

S. N. TÜREL 

Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 

Adalet Bakanı 

V. ARIKAN 

Mal iye ve Gümrük Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

I. S. GİRAY 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
M . AYDIN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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1. S. GİRAY H. H. DOĞAN M . AYDIN 
Ulaştırma Bakanı V. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V. 

C. BÜYÜKBAŞ C. BÜYÜKBAŞ M . M . TAŞÇIOGLU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

OOOOOOO Serie balediy« a ı n ı n 
O O O OOO İane mücavir alan aınırı 

16785/1605 sayılı înar Taaaaının ek 7ve8» 
maddelari kapaaaından çıkarılarak Sarız 
Balediyeainin kontrolünde imar düzenine 
alınması istenilen alan.) 
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Yönetmelikler 
Karar Sayısı : 84/8236 

4/7/1980 tarihli ve 8/1222 sayılı Kararnameye ektir. 
Ekteki «Basın Kartları Yönetmeliği» nin Razı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 

Bu Yönetmeliğe Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Yönetmelik» in yürürlüğe konul-
ması; Devlet Bakanlığı'nın 12/6/1984 tarihli ve 1690/3186 sayılı yazısı üzerine. Ba-
kanlar Kurulunca 21/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

İ. K. ERDEM 
Devlet Bak. Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

M . V. DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

I. ÖZDAGLAR 
Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 
İçişleri Bakanı 

A. M . YILMAZ 
Devlet Bakanı 

I. ÖZDAĞLAR 
Devlet Bakanı V. 

A. M . YILMAZ 
Dışişleri Bakanı V. 

S. N. TÜREL 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

V. ARIKAN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

İ. S. GİRAY M. AYDIN 
Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY H. H. DOĞAN M . KALEMLİ 
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M . M . TAŞÇIOĞLU 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

Basın Kartları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Yönetmeliğe Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 4/7/1980 tarihli ve 8/1222 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürür
lüğe konmuş olan Basın Kartları Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin (c) fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis veyahut affa uğ-
ramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suç-
ları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vur-
ma, kasıtlı vergi kaçırma suçlarından dolayı hapis cezasından hükümlü bulunma-
mak, 

Madde 2 — Basın Kartları Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Bu dergilerden, son üç aylık fiili satış ortalaması 30 binin üzerinde bulunan-
larda, ayrıca yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist ve musahhih olarak çalı-
şanlardan 5 kişiye daha Sarı Basın Kartı verilebilir.-

Madde 3 — Basın Kartları Yönetmeliği'nin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3 
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«Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve 
Anadolu Ajansı. 

MADDE 25 — A) Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu Başkanı ve üyeleri ile 
Genel Sekreterine, 

B) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda: 
a. Yönetim Kurulu üyelerine, 
b. Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarına, 
c. Genel Sekreter ve Yardımcısına, 
d. Program-haber kadrolarında görev yapan daire başkanı ve yardımcı-

larına, 
e. Bölge müdür ve yardımcılarıyla radyo ve televizyon müdürleri ve yardım-

cılarına, 
f. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun Kuruluş ve Görev Yönetmeligi'nde 

yor alan tanımlara göre haber-program üretim ve yayınını kapsayan (her türlü İda-
ri İşler, reklâm, müzik, tiyatro, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) devamlı 
kadrolarında görev yapan: müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, şube müdür 
yardımcısına, denetçilere, program ve prodüksiyon müdürleri ile yardımcılarına, 
program ve prodüksiyon şeflerine, sözleşmeliler dahil: Şef redaktör, redaktör, mu-
habir, stajyer muhabir ve haber mütercimlerine baş spiker, redaktör spikerlere, yö
netmen, şef prodüktör, prodüktör ve yardımcı prodüktörler ile yayın koordinatörleri 
ve yayın şeflerine, yabancı dil masası şef ve yardımcılarına, Şef musahhih ve mu-
sahhihleri, Baş ve şef kameraman, kameraman ve kamera asistanlarına, Foto-Film 
müdür, şube müdür ve yardımcılarına. Baş ve sef fotoğrafçılar ve fotoğrafçılara. 

C) Anadolu Ajansında: 
a. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, 
b. Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarına. 
c. Yurt içinde ve dışında haber ve yayınla ilgili müdürler, müdür yardımcı-

ları, şefler, muhabirler. çevirmen muhabirler, spor ve foto muhabirleri ile musahhih 
olarak çalışanlara, 

Sarı Basın Kartı verilebilir.» 
Madde 4 — Basın Kartları Yönetmelıği'nin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
«MADDE 29 — Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sözü geçenlerle, 25 inci 

maddesinin (A) bendi. (B) bendinin (a), (b). (c) fıkraları ve (C) bendinin (a) ve (b) 
fıkraları ile 26 ncı maddesinde sözü geçenler için 28 inci maddedeki bekleme süreleri 
aranmaz.» 

Madde 5 — Basın Kartları Yönetmeligi'nin 74 üncü maddesinin (C) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«O a. 4/7/1980 tarihli ve 8/1222 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konmuş olan Basın Kartları Yonetmeliği'nin yürürlüğe girdiği 16/7/1960 tarihinden 
önce Sarı Basın Kartı almış olanlar ile ilk defa Sarı Basın Kartı almak üzere, 
16/7/1980 tarihinden önce beyanname ile başvurmuş olup, 7/10/1983 tarihli ve 
83/7178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilmiş olan Yönetmeliğin yayımını 
izleyen bir ay içinde yeniden, müracaat ederek, en az 3 yıl süreyle, mensuplarına 
basın kartı verilebilecek bir yayın organı veya kuruluşunda çalıştıklarını belgelemiş 
olanlar hakkında, 6 ncı maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

b. tik Sarı Basın Kartı Beyannamesini 18/7/1961 tarihinden önce vermiş olan-
ların sürekli basın kartı ile ilgili işlemlerinde, 41 inci maddede öngörülen usul ve di-
ğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki süreler uygulanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Bunlardan: 
(a) Bir yayın organı ve basın kuruluşuna bağlı olarak fiilen basın mesleğini 

icra etmekte olanların, en az 18 yıl süreyle, fasılasız şekilde Sarı Basın Kartı taşımış 
veya en çok 5 yılı, 15 günlük veya aylık süreli yayınlarda geçmiş olmak kaydıyla 
en az 20 yıl, gazetelerle, dergilerde, nitelikleri Yönetmelikte belirlenen haber ajans
larında veya gazetecilikle ilgili kuruluşların Sarı Basın Kartı verilebilecek hizmet-
lerinde çalışmış olmaları, 

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

Yürürlük: 
Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
Madde 7 — Bu Yönetmeliği Devlet Bakanı yürütür. 

Millî Savunma Bakanlığından : 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye 
İstetmesi Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amacı - Kapsamı - Faaliyet Alanları 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanunun 

47 nci maddesine göre kurulan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye İş-
letmesinin faaliyet alanlarını, yönetim işlerinin yürütülmesini ve muhasebe usul
lerini düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik Gülhane Askeri Tıp Akademisini ve bu Akade-

miye bağlı Eğitim Hastanesini kapsar. 
Faaliyet Alam 
Madde 3 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesinin faa-

liyet alanı aşağıda gösterilmiştir. 
1) Yatak adedinin % 5 ine kadar sivil kişilerin muayene ve tedavilerini 

ayaktan ya da yatırarak yapmak, 
2) Tıbbi faaliyet alanı ile sınırlı olmak ve Genelkurmay Başkanlığının izni 

alınmak kaydı ile mal ve hizmet üretiminde bulunmak. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Sermaye - Gelir - Gider 
Sermaye Limiti 
Madde 4 — 2955 Sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca Gülhane Askeri 

Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1 milyon liradır. 
Tahsis edilen sermaye, Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bu amaçla konu-

lan ödeneklerle, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yar-
dımlardan oluşur. 

Bağış ve yardımlar sermaye limitine bağlı kalınmaksızın sermayeye eklenir. 
Tahsis edilen sermaye ihtiyaç duyulması halinde Genelkurmay Başkanlığı

nın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile bir katı arttırılabilir. Bu su-
retle arttırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 5 
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Gelirler 
Madde 5 — Döner sermayenin geliri şunlardır: 
ı) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı bilimler ile eğitim hastanesinde 

30 ncu maddede belirtilen sivil hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinden elde 
edilen gelirler, 

2) Yapılan bağış, yardım ve vasiyetler, 
3) Üretilen mal ve hizmetler karşılığı alman ücretler, 
4) Sair gelirler. 
Giderler 
Madde 6 — Döner Sermaye giderleri: 
1) Döner Sermaye İşletmesinin toplanan gelirleri Gülhane Askeri Tıp Aka-

demisi ve Askeri Tıp Fakültesi Komutanlığı ünitelerinin ihtiyacı olan tıbbi ve tek
nik her turlu araç ve gereç tedariki ile bunların bakım ve onarımları ve bilimsel 
araştırma faaliyetlerine sarfedilir. 

2) Döner Sermayeye ait kadrolarda çalışacak memur ve işçilerin aylık üc-
rot ve yollukları ile kıdem tazminatı, tedavi yardımı gibi mevzuatın icap ettirdiği 
diğer özlük hakları Döner Sermayeden karşılanır. 

2) Askeri kadro personelinden olup, kadro vazift-sine ek olarak Döner Ser
maye işlerinde çalışanlara (tabipler hariç) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner 
Sermaye Yönetim Kurulunca 50-250 arasında tesbit edilecek gösterge rakamının 
her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilen aylık katsayı ile çarpılmasından elde edile
cek miktar aylık ek görev ücreti olarak ödenir. 

4) Döner Sermaye işlerinde yapılacak her nevi haberleşme ücretleri, 
5) Döner Sermaye işlerinde kullanılacak her türlü kırtasiye, demirbaş, 

mefruşat vesair masraflar, 
6) Döner Sermaye işlerinde devamlı olarak kullanılan araç ve gereçlerin 

bakım ve onarımı. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organlar ve Görevleri 
Organlar 
Madde 7 — Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesinin hiz-

metleri; itâ âmiri olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, Döner Sermaye 
Yönetim Kurulu, tahakkuk memuru, sorumlu sayman, veznedar, ayniyat memuru, 
ambar memuru, mutemet ve memurlardan oluşan bir teşkilât tarafından yürütülür 

İtâ Âmiri 
Madde 8 — Döner Sermaye İşletmesinin itâ âmiri Gülhane Askeri Tıp Aka-

demisi Komutanıdır. Yokluğunda bu görev Komutana vekâlet eden personel tara 
lından yerine getirilir. 

Döner Sermaye Yönetim Kurulu 
Madde 9 — Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 11 inci maddesin

deki Yönetim Kurulu aynı zamanda Döner Sermaye Yönetim Kuruludur. 
Yönetim Kurulu Döner Sermayenin üst karar organıdır. Yönetim Kurulu 

Başkanı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanıdır. Yönetim Kurulu Döner Ser-
maye hizmetlerinin bu yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini 
sağlar. 

Yönetim Kurulunun kararları karar defterine geçirilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :6 
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Döner Sermaye Yönetim Kurulunun Görevleri 
Madde 10 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
1) Döner Sermaye işletmesinin malî, idari ve teknik işlerinin verimli bir 

şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken önlemleri almak. 
2) Döner Sermaye ile ilgili hizmet, öneri ve projeleri inceliyerek karara 

bağlamak, 
3) Mali yıl sonunda hazırlanan bilançoyu ve yapılan işlere ilişkin çalışma 

raporunu incelemek, 
4) Muayene, tedavi, tetkik, yatak ve yemek ücretlerine ilişkin tarifeleri 

Döner Sermayenin gerektireceği diğer masrafları da karşılayacak düzeyde her yıl 
için belirlemek ve gerektiğinde meydana gelecek fiyat dalgalanmalarını da dikkate 
alarak tarifelerde değişiklik yapmak, 

5) Döner Sermaye işletmesine ait kadro ihtiyacının belirlenmesinde, Ge-
nelkurmay Başkanlığına teklifte bulunmak, 

fi) Döner Sermaye işletmesi bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil edecek 
direktifleri belirlemek ve Yönetmelikte öngörülen esas ve usuller doğrultusunda ha-
zırlanacak bütçeyi onaylamak. 

Tahakkuk Memuru 
Madde 11 — Döner Sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelir-

ler, tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilir. Tahakkuk memuru ita âmiri 
tarafından görevlendirilir. 

Tahakkuk Memurunun Görevleri 
Madde 12 — Tahakkuk memuru gelir ve giderlere ait tahakkuk belgeleri 

üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla görevlidir. 
11 Yeteri kadar ödenek bulunması, 
2) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması, 
3) Gelir ve gider belgelerinde ve tahakkuk evrakında olabilecek maddi ha-

taların giderilmesi, 
4) Tahakkuk ve tediye fişlerine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk 

belgelerinin tamam olması, 
5) Gelirlerin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olması, 
6) Giderlerin bütçedeki tertiplerine uygun olması, 
7) İstihdamın kadro dahilinde olması. 
Sorumlu. Sayman 
Madde 13 — Döner Sermayenin inalı işleri ile muhasebe işlemleri. Genelkur-

may Başkanlığınca tahsis edilen kadroya Milli Savunma Bakanlığınca teklif edilen 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanan sorumlu sayman tarafından yürütülür. 
Saymanın fiili ve kanuni bir sebepten ötürü görevi başında bulunamadığı zaman-
larda, bu görev Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görevlendirilecek memur eliyle 
vekâleten yürütür. 

Sorumlu Saymanın Görevleri 
Madde 14 — Sorumlu saymanın görevleri şunlardır: 
1) Malî işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun biçimde yapmak ve 

yaptırmak, 
2) Döner Sermaye Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe, defter 

ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak, 
3) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, 

gelirleri tahsil ettirmek. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :7 
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4) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları 
saklamak, 

5) Ayniyat ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun bir biçimde yürütül
mesini sağlamak, 

6) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak, 
7) Banka ve kasada bulunan para ve kıymetli evrakların kontrolünü yap

mak, 
8) İşletmenin butun alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini ve-

ya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak, 
9) Aylık mizanları, izleyen ayın 15'ine kadar düzenlemek, 
10) Mali yılın bitimini izleyen i ay içinde işletmenin envanterini, kesin mi

zanını ve bilançosunu düzenlemek ve asıllarıyla birlikte gelir gider belgelerini Sa-
yıştay'a bilanço ve eklerinin birer örneğini Maliye ve Gümrük Bakanlığına gön-
dermek, 

11) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını Kefalet kanunu esas-
ları dahilinde kontrol etmek, 

12) Sayman mutemetleri ile itâ âmiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol 
etmek, yönetmeliğe uymalarını sağlamak, 

13) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak. 
Sorumlu Saymanın Ödemeden önce Yapacağı İşler 
Madde 15 — Sorumlu Sayman ödemelerde kullanılacak tediye, tahsil ve mah

sup fişlerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür. 
1) Giderlerin, kanun, tüzük yönetmelik ve kararnamelere uygun olması, 
2) Maddi hata bulunmaması, 
3) Ödemelerde kullanılacak fiş türüne göre bu fişe başlanması gereken bel-

gelerin tam olması, 
4) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması, 
5) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması, 
6) H a k sahibinin kimliği, 
7 ) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması. 
Sorumlu sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği 

ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk 
memuruna geri gönderir. Saymanın (2, 3, 4. 6. 7) bentlerinde yazılı hususlara ay-
kırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz. 

Bu maddenin (1) ve (5) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri 
çevirmelerde sorumluluk itâ amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman 
ödemeyi yapar. 

Saymanın Sorumlulukları 
Madde 16 — Sayman bu Yönetmeliğin 14 ve 15 nci maddelerinde sayılan gö-

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

Birleşmeyecek Görevler 
Madde 17 — Amiri italik ve saymanlık ve tahakkuk memurluklarından ikisi 

aynı kişi uhdesinde birleşemez. 
Veznedar 
Madde 18 — Döner Sermaye İşletmesinde para alma ve kasadan yapılan öde-

melere ilişkin işler, kefalete tabi veznedar tarafından yapılır. Veznedar Genelkur-
may Başkanlığınca bu kadroya tayin edilmiş sivil memurdur. Veznedarın izin, has-
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talik ve görev başında bulunmadığı zaman bu görev itâ amirince kefalete tabi mu-
hasebe memurlarından veya kefalete tabi tutulacak diğer memurlardan birisine 
verilir. 

Veznedarın Görevleri 
Madde 19 — Veznedarın görevleri şunlardır-. 
1) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve 

tahsilini yapmak, 
2) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kayıt etmek 

ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak, 
3) Döner Sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında sak-

lamak, 
4) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterlerini 

ve sair belgeleri saklamak, 
5) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak. 
Veznedarın Sorumlulukları 
Madde 20 — Veznedar vezne mevcudunun defter ve kayıtlarına göre noksan 

ve veznedeki kıymetlerin kaybolmasından veya eksilmesinden doğrudan doğruya 
sorumludur. 

Vezne İşlemleri 
Madde 21 — Döner Sermaye İşletmesine ait 50.000 lirayı geçmeyen ödemeler 

kasadan yapılır. Bu miktarı aşan ödemeler Merkez Bankasında veya onun muha
biri olan Ziraat Bankasında saymanlık adına açtırılacak hesaptan çekle yapılır. Kasa 
mevcudunun kasa defterine uygunluğu sorumlu saymanca kontrol edilir ve kasa 
defteri veznedar ve saymanca imzalanmak suretiyle kapatılır. 

Ayniyat Memuru 
Madde 22 — Döner Sermaye İşletmesinde ayniyat işleri, saymana karşı so

rumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. 
Ayniyat memurunun fiili ve kanuni bir sebepten ötürü görevi başında bulu

namadığı zamanlar, bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi 
tarafından yerine getirilir. 

Ayniyat Memurunun Görevlen 
Madde 23 — Ayniyat memurunun görevleri şunlardır: 
1) Ayniyat memuru ayniyat işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürüt

mek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak, 
2) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak. 
3) Sorumlu saymana ayniyat hebasını vermek, 
4) Ambar işlerini kontrol etmek, 
5) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini 

yapmak, 
6) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak. 
Ambar Memuru 
Madde 24 — Döner Sermaye İşletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemle-

rinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin 
yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilir. 

Ambar memuru ayniyat memurlarına ilişkin usule göre atanır. Görevden ayrı 
kalman hallerde de aynı esaslar uygulanır. 

Yürütme ye İdare Bölümü Sayfa 9 



Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 12 Temmuz 1984 — Sayı: 18450 

Ambar Memurunun Görevleri 
Madde 25 — Ambar Memurunun görevleri şunlardır 
1) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak, 
2) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek 

veya imal edilerek ambara gelen her türlü madde, eşya, makina, taşıt malzeme ve 
benzeri şeylerin kaydım tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, 
akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları 
koruma tedbirleri için ilgililere yazılı bilgi vermek, 

3) Ambar stok kartlarının karteks usulü ile tutulmasını sağlamak, 
4) Ambarda malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi durumda muhafaza 

etmek, 
5) Ambara giren ve (2) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı 

emirlerine dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek, 
6) Başka yerlerden gelen veya satın alınan mallan Gülhane Askeri Tıp Aka-

demisi muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenle-
mek, 

7) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve bölgelerini düzenle-
mek, 

8) 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, 

0) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu 
sağlamak, 

10) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak. 
Ambarın Sayımı 
Madde 26 — Döner Sermaye İşletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda baş-

tabib idari yardımcısı, lojistik şube müdürü, maliye bütçe şube müdüründen olu-
şan bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar 
noksanı, normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kayde
dilir. Noksanı hakkında gereken işlem yapılır. Ayniyat ve ambar memurları ayniyat 
ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur. 

Sayman Mutemetleri 
Madde 27 — Saymanlıkça tahsiline gerek görülen Döner Sermaye gelirleri 

saymanca teklif edilen ve mutemetliği itâ amirince onaylanan kefalete tabi sayman 
mutemetlerince tahsil edilir. Döner Sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mu-
temetlerince tahsil edileceği saymanın teklifi ve itâ âmirinin oluru ile saptanır. Say-
man mutemetlerine saymanca uygun görülecek sayıda tahsil fişi verilir. Sayman 
mutemetlerince tahsil edilen paralar tahsil fişlerinin tarih ve numarası itibariyle 
kasa defterine kaydedilir. Mutemetlerce yapılan tahsilat, günü gününe döner ser-
maye saymanlığına yatırılır. Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan 
kasa defterine numaradan numaraya kadar tahsil 
işleri ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş 
ve fişlerin kapsamı olan lira tarihli ve 
sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiş şeklinde kayıt konur ve ilgililerce imzalanır. 
Ayrıca son tahsilata ilişkin tahsil fişinin arkasında da numaradan 

numaraya kadar olan tahsil fişleri kasa defterine tam ve hatasız. 
kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam lira 
tarihli ve sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmış 
şeklinde kayıt konur. İlgililerce imzalanır. 

Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bu-
lunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir. 
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Avans İşlemleri 
Madde 28 — Tahakkuk ve ödeme belgeleri île ilgili işlemlerin tamamlanması 

beklenemiyecek derecede ivedi giderlerden dolayı, ita amirinin onayı ile görevlen
dirilecek mutemede, üst sınırı Bütçe Kanunu ile saptanan miktarda avans verile-
bilir. Bir iş için verilen avans, yalnız p iş için kullanılır. Her mutemet aldığı avansa 
ilişkin harcama belgelerini avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde saymanlığa 
vermeye ve üzerinde kalan avansın tamamını veya bakiyesini nakten ödemeye mec-
burdur. Mali yılın son ayında alınan avanslar bir aylık sûreye bakılmaksızın en geç 
mali yılın son günü tamamen kapatılır. 

Kredi İşlemleri 
Madde 29 — Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için Yönetim Ku

rulunun kararı ve ita âmirinin onayına dayanılarak mutemet adına: 
1) Saymanlığın cari hesabının bulunduğu bankada, 
2) Saymanlığın bulunduğu yerdeki herhangi bir milli bankada, 
3) Saymanlığın bulunduğu yer dışındaki herhangi bir bankada, 
kredi açılabilir 
Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para 

alamaz. Banka mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme 
yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka öde
me yapabilir. 

Adına kredi açılan mutemet harcamalardan sonra artan paranın iadesi için 
bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında 
mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır. 

Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili ban
kaya talimat verilerek açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır. 

Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması ha
linde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktardır. 
Bu mutemet adına aktarılan krediye ait harcama belgelerini mutemet en çok üç ay 
içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama 
belgeleri sayman kanalı ile mutemetden alınır. Mahsubu konusunda gerekli işlem
leri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılmaz. 

Sivil Hasta Bakımındaki Ana İlkeler 
Madde 30 — Sivil hasta bakımındaki ana ilkeler aşağıda gösterilmiştir: 
1) (A) Kategorisine giren hastalar; 
Muvazzaf subay ve astsubayların sağlık fişi olmayan ana, baba ve çocukları 

ile evlâtlık veya evlât edinenler ve sağlık güvencesi olmayan bakıma muhtaç kar
deşleridir. Bunların yatarak tedavilerinde yalnız yemek ve B sınıfı orduevi raici üze-
rinden yatak ücreti alınır. Bu gibi şahıslardan muayene ve her türlü tetkik ve tedavi 
ücreti alınmaz. Ancak, bunlardan özel ve resmi kuruma veya bir sigortaya bağlı 
olanlar, kurumlarına ait bir yazı ile müracaat etmişlerse, kurumlarına fatura gön-
derilir. 

2) (B) Kategorisine giren hastalar: 
Yukarıda belirtilen (A) kategorisi dışında kalan sivil hastalardır. Bunlardan 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ücret tarifesindeki fiyatlara göre ücret alınır. 
3) (C) Kategorisine giren hastalar şunlardır : 
Bakıma muhtaç olduğu fakirlik ilmühaberi ile belgelenen ve hastalıklarının 

ender olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca onaylanan sivil has-
talardır. Bu nevi hastalar boş yatak mevcut olduğu takdirde hastane yatak adedi-
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nin % 1'ini geçmiyecek oranda hastaneye yatırılabilir ve muayene, tetkik, tedavi üc-
reti alınmaz. 

4) (D) Kategorisine giren hastalar: 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayan sivil ve asker yabancı hastalardır. 

Bu şahıslardan ücret alınmasında mütekabiliyet esasları, ikil i anlaşmalar, çok taraflı 
uluslararası andlaşmalar, NATO, SOFA andlaşması hükümleri dikkate alınarak Ge-
nelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek esaslara göre hareket edilir. 

Acil olarak muayene olan veya yatırılan sivil hastalardan da ait oldukları kar 
tegoriye göre ücret alınır 

Fiyatların Tesbiti 
Madde 31 — Bu işletmede hastalar için yapılacak hizmetlerin veya üretilen 

malların fiyatlarının tesbitinde diğer tıp fakültelerinin fiyatları gozönünde tutulur. 
Bu fiyatlar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Döner Sermaye Yönetim Kurulunca tes
pit edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hesap işleri ve İşlemleri 

Hesap İşleri ve İşlemleri 
Madde 32 — Döner Sermaye saymanlığınca tutulacak defterler muhasebe ka-

yıtları ve kullanılacak belgeler için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp 
15/2/1968 gün ve 12827 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Döner Sermaye Muhase-
besi Hesap Yönetmeliği esasları uygulanır. 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde «Devlet Muhasebesi Muamelât 
Yönetmeliği» ile «Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin» ilgili hükümleri uygu 
lanır. 

Çift İmza 
Madde 33 — Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek çıkacak 

paralara ait tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fillerinin ve makbuzlarının çift im-
zalı olması ve birinci derecede Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı veya tevkil 
edeceği tir şahıs, ikinci derecede sorumlu sayman veya sayman vekili tarafından 
imza, edilmesi şarttır Çift imzayı ihtiva etmeyen fişler ile tahsil, tediye ve mahsup 
işlemi yapılamaz. 

Bunun hilafına tahsil ve tediye yapan veznedar sorumlu tutulur. 
Mali Denetim 
Madde 34 — Döner Sermaye İşletmeleri 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka-

nununa tabi değildir, Döner Sermayeden elde edilen ve yıl sonunda kullanılmayan 
kâr, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Bilanço, mali yılın bitiminden itiba-
ren dört ay içinde hazırlanır. Denetim için, bilanço ve ekleri Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığına, bilanço ve ekleriyle, gelir ve gider belgeleride Sayıştay'a aynı sure içeri-
sinde gönderilir. 

Devir Teslim İşlemleri 
Madde 35 — Sayman, veznedar ambar memuru gibi para ve mal işleri ile gö-

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

Bütçe ve Uygulama 
Madde 36 — Sorumlu sayman tarafından hazırlanan bütçe tasarısı itâ amirin-

ce incelenip onaylanmak üzere en geç Kasım ayı sonuna kadar «Döner Sermaye Yö-
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netim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu Bütçe Tasarılarını bir ay içinde inceler 
ve uygulanmak üzere ilgili kuruluşa gönderir. 

Alım Satım İşlemleri 
Madde 37 — Döner Sermaye işletmesinin alım, satımla ilgili işlemleri 8/9/1983 

tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun birinci maddesi ikinci fıkrasına göre 
yürütülür. 

Yürürlük 
Madde 38 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri de alınarak 

hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığından : 

Orman Kanununun 84 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik 
B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç : 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 Sayılı 

Kanunla değiştirilen 84 üncü maddecinin uygulanmasına dair usul ve esasları belir
lemektedir. 

Kapsam : 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, orman suçlarından dolayı zaptolunan orman em-

vali, ve sair mahsuller, suçta kullanılan aletler ve suç nakil vasıtaları ile, orman 
kaçakçılığını ihbar edenlere veya bilfiil yakalayanlara verilecek ikramiyelere dair 
iş ve işlemleri kapsar. 

Tanımlar : 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden : 
a) «Suç konusu emval» orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, 

kereste, yakacak ve sair mahsulleri, 
b) «Suç aletleri» orman suçlarının işlenmesinde kullanılan traktör, paletli 

traktör, grayder, dozer, kompresör, motorlu ve motorsuz el testereleri, tahra zincir 
ile diğer araç gereç ve maklnaları, 

c) «Suç nakil vasıtası» kaçak orman emvalinin taşınmasında kullanılan canlı, 
cansız, tekerlekli, tekerleksiz, motorlu, motorsuz her türlü vasıtaları, 

d) «Zaptolunma» orman suçları sebebiyle suç konusu emval, suç aletleri ve 
suç nakil vasıtaları üzerinde orman idaresi memurlarının ve diğer görevlilerin fiili 
hakimiyet tesis etmesini, 

e) «Müsadere» orman suçlarından dolayı orman idaresi memurlarınca veya 
diğer görevlilerce zaptolunmuş suç konusu emval ve sair mahsullerin, suçta kulla-
nılan aletlerin ve suç nakli vasıtalarının mahkemelerce orman idaresine mal edilme
sine karar verilmesini, 

f) «Müsadereli Mallar SatışKomisyonu» Devlet Orman İşletmesi ve Döner 
Sermaye Yönetmeliğine göre orman idaresince kurulan komisyonları, 

h) «Rayiç Değer» Müsadereli Mallar Satış Komisyonlarınca suç nakil vasıta-
larının kefalet veya teminata rapten iadeleri veya bu vasıtalarla suç aletlerinin sa-
tışları sırasında peşin para ile satılabilecekleri piyasa değerini, 
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i) «İkramiye» suç aletleri ve suç nakil vasıtalarının satış bedellerinden satış 
ve diğer masraflar düşüldükten sonra kalan klanımdan kaçak orman emvali ile ilgili 
suçluları ihbar etmiş veya bunları bilfiil yakalamış olanlara belli bir oranda veri
lecek parayı, 

ifade eder. 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 
Suç Konusu Orman Emvali Hakkında Yapılacak İşlemler 

Muhafaza, Teslim ve Ormana Terk : 
Madde 4 — Orman memurları veya diğer görevliler tarafından orman suçla-

rından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk kereste, yakacak ve sair mahsuller muhafaza 
edilmek üzere orman depolarına teslim edilir. 

Zaptolunan orman emvalinin orman depolarına nakil ve teslim imkanı yoksa; 
a) Suç mahalli, köy hudutları içinde ise, o köy muhtarına, yokluğunda veki

line, onun da yokluğunda İhtiyar Heyeti üyelerinden birine, 
b) Suç mahalli, Belediye hudutları içinde ise, o yer Belediyesine, 
Yediemin senedi karşılığında teslim edilir. 
Zaptolunan suç konusu emvalin orman depolarına nakil ve teslim imkânı yoksa 

ve suç mahalli itibariyle köy yetkililerine veya Belediyelere teslimi hiçbir şekilde 
mümkün olamıyorsa, sanığa olmamak kaydıyla itimada şayan diğer şahıslara rızaları 
ile ve ücretsiz olarak yediemin olmak üzere teslim edilebilir. Bu dahi mümkün de-
ğilse ormana terk işlemi yapılabilir. Bu şekilde ormana terk edilen emvalin terk 
edildiği yerin durumu mevkii, meyili ve en yakın orman içi yola olan mesafesi de-
taylı olarak suç zaptında belirtilir. 

Köy yetkililerine veya Belediyeye veya imkânsızlık sebebiyle itimat edilebilir 
diğer şahıslara teslim edilen zaptolunmuş emval en kısa zamanda orman depolarına 
İdarece nakledilir. 

Satış : 
Madde 5 — Zaptolunan orman emvali muhafazası müşkül ve masraflı ve çü-

rüyecek ve bozulacak evsafta değilse dava sonuna kadar orman depolarında muha-
faza edilir. 

Muhafazası müşkül ve masraflı olanlarla, çürüyecek ve bozulacak olanların bu 
durumları bir tutanakla tesbit edilerek satılacağı hususu Cumhuriyet Savcılığına 
yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimin Savcılıkça teslim alındığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde C. Savcılığı veya ilgili Mahkemece delil tesbiti yapılmadığı takdirde baş-
kaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu emval müsaderen Mallar Satış Komisyon
larınca mahalli veya pazar yerlerinde mutad vasıtalar ile ilân edilmek suretiyle 
derhal satılır. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Suç Aletleri Hakkında Yapılacak İşlemler 

Teslim : 
Madde 6 — Orman suçlarının işlenmesinde kullanılan ve zaptolunan suç aletler] 

muhafaza edilmek üzere orman memurları veya diğer görevliler tarafından orman 
depolarına teslim edilir. 

4 üncü madde hükümleri dairesinde, köy yetkilileri veya belediyelere bu dahi 
mümkün değilse sanık ve sahibi hariç itimada şayan diğer şahıslara yediemin olarak 
teslim edilebilir. Suç aletleri Ormana terk edilemez. Bunlar en kısa zamanda orman 
depolarına idarece bilahare nakledilir. 
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İade Edilmeme : 
Madde 7 — Zaptolunan suç aletleri hiçbir surette sahiplerine İade olunamaz. 

Ancak ceza davasının esası hakkında verilen kararda suç aletlerinin iadesine hükmo-
lunmuş ve bu kararda kesinleşmişse bu takdirde sahibine iade olunur. 

Satış : 
Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü suç aletleri hakkında da 

kıyasen uygulanır. 
D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Suç Nakil Vasıtaları Hakkında Yapılacak İşlemler 
Teslim : 
Madde 9 — Orman suçlarında kullanılan nakil vasıtaları zaptetmeye yetkili 

olanlarca orman idaresine teslim edilir. 
Suçta kullanılan nakil vasıtaları kesin bir zaruret olmadıkça yediemine teslim 

edilemez. Ancak orman idaresine teslimin imkansız olduğu hallerde durumu ve nite
likleri ayrıntılı olarak belirtmek suretiyle 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasına göre 
yediemin senediyle teslim edilir. Bu şekilde yediemine teslim edilen suç nakil vası
taları en kısa zamanda orman idaresince geri alınır. 

İdarenin orman depolarında kendi görevlilerine teslimi bir tutanakla yapılır. 
Bu teslim yediemin senediyle yapılamaz. 

Trafiğe Şerh : 
Madde 10 — İdarece zaptolunan suç nakil vasıtalarının kayıtlı olduğu trafik 

bürosuna durum derhal bildirilerek trafik siciline ve ruhsatnamesine orman suçundan 
zaptolunmuş olduğu hususunda şerh koydurulur. 

Trafik sicili ve ruhsatnamesinde bu şerhi taşıyan nakil vasıtasını satın alan 
üçüncü şahısların iyiniyet iddiaları dikkate alınmaz. 

Aynı nakil vasıtasıyla ikinci ve üçüncü ve daha fazla orman suçu işlenmesi 
halinde her defasında işlenilen yeni suç için trafiğe şerh koydurulması mecburidir. 

Bedel Takdiri : 
Madde 11 — Zaptolunan nakil vasıtaları orman idaresinde ve yedieminde bek-

letilemez. Bu nakil vasıtalarının orman idaresi Müsadereli Mallar Satış Komisyonla
rınca rayiç bedellerinin takdiri derhal yapılır. 

Rayiç bedel takdiri nakil vasıtasının motor ve şasi nosu, kaporta, kasa ve din
gil ve lastiklerinin durumu, modeli ayrıntılı belirtilmek ve ayrı ayrı değerlendirilmek 
suretiyle yapılır. Komisyonca gerektiğinde bu işten anlayan ve mesleki bilgileri bu-
hınan kişilerin bilgisine de başvutulabilir. 

İade : 
Madde 12 — Zaptolunan motorlu nakil vasıtaları, sahipleri tarafından bir ay 

içinde iadesinin istenmesi halinde, iadesi gereken suç nakil vasıtalarının 11 inci mad-
deye göre takdir edilen bedel karşılığında kanunen muteber teminat veya muteber 
müteselsil kefil göstermeleri ve dava neticesinde müsaderesine karar verildiği takdirde 
aynen iade edilmeleri, satış bedellerinin suç tarihinde idarece tespit edilerek temi
nata bağlanmış değerinden düşük olduğu takdirde aradaki farkı ödeyeceklerini kabul 
etmeleri şartıyla trafik kaydında belirtilen sahiplerine teslim edilir. Teslim lalemi 
trafik kaydına şerh koydurulduktan sonra yapılır. 

iadesi istenen nakil vasıtası trafiğe kayıtlı değilse, sahibinden en kısa zamanda 
trafiğe kaydının yaptırılması, trafik kaydı yaptırıldıktan sonra da, orman suçundan 
saptolunduğu hususunda şerhin koydurulması, idarece kendisine elden verilen ve Tra
fik Bürosuna hitaben yazılan yazı ile istenir. Kesin trafik kayıt ve şerh işlemi yapıl-
dıktan sonra nakil vasıtası, sahibine iade edilir. Bu işlemleri yaptırmayan vasıta sa
hipleri iade talebinden vazgeçmiş sayılırlar. 
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Canlı nakil vasıtalarının beşgün içinde sahipleri tarafından iadelerinin isten-
mesi halinde ise birinci fıkra hükmü kıyasen uygulanır. 

Yeniden Orman Suçu İşlenmesi : 
Madde 13 — Zaptolunan suç nakil vasıtasının sahibine iadesinden sonra aynı 

vasıta ile yeniden orman suçu işlenmesi halinde, her yeni suç için vasıtanın o günkü 
rayiç değeri 12 ncl madde hükmüne göre yeniden takdir edilir. Bu vasıtanın sahibine 
iade olunabilmesi için takdir edilen bedel karşılığının nakit veya Devlet Tahvili veya 
limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınarak verilmesi mecburidir. 

Satış : 
Madde 14 — Sahipleri tarafından yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak 

alınmayan veya istenmeyen veya sahibi bulunmayan canlı nakil vasıtaları beşgün, di
ğer nakil vasıtaları ise en çok bir ay beklendikten sonra Orman idaresi Müsadereli 
Mallar Satış Komisyonlarınca mahallinde veya p a z a r yerlerinde mutad vasıtalar ile 
ilan edilmek suretiyle satılır. 

Nakil vasıtaları, bu yerlerde alıcı bulunmadığı veya uygun fiyat teşekkül etme-
diği takdirde idarece uygun görülecek herhangibir yerde mutad vasıtalar ile İlan edil-
mek suretiyle satılır. 

Kaçırılma veya Çalınma : 
Madde 15 — Orman suçu sebebiyle görevlilerce zaptolunduktan sonra kaçırı-

lan veya çalınan nakil vasıtasının plaka numarası, modeli, rengi, cinsi, motor ve şase 
numarası ve kolayca teşhisim sağlayacak özelliklerinden tespit edilebilenleri Ur yazı 
ile mahalli Polis, Jandarma, Belediye, Trafik idareleri ile Orman Muhafaza Memurla
rına bildirilir. 

Bu görevli kişi ve kuruluşlar bu vasıtaları kimin elinde olursa olsun yakalaya
rak en yakın orman idaresine teslim ile görevli ve yükümlüdürler. 

Bu vasıtalar için bu bölümdeki madde hükümleri aynen uygulanır. 
Emanete Alma : 
Madde 16 — Müsaderesine karar verilmeden önce yukarıdaki bölümler de gös

terildiği şekilde satışları yapılan orman emvali ve sair mahsuller, suçta kullanılan 
aletler ve nakil vasıtalarının bedelleri, yapılan hertürlü masraflar düşüldükten sonra 
emanet olarak bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Durum ilgili Mahke
meye bildirilir. 

B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M 
Müsadere 

Satış veya İade : 
Madde 17 — Müsaderesine karar verilen emval, nakil vasıtaları ve suçta kul

lanılan aletler satılmamış ise satılır. 
Sanık lehine esas hakkında karar verilmesi ve kesinleşmesi halinde zaptolun-

muş emval, suç aleti ve nakil vasıtası mevcut ise aynen, satılmış ise emanetteki bedeli 
sahibine derhal iade olunur. 

Gerialma, Yakalama : 
Madde 18 — İadesi yapılıpta müsaderesine karar verilen nakil vasıtaları sahip-

lerinden geri alınır. İdarenin talebine rağmen sahiplerince teslim edilmeyen nakil vası
talarının yakalanmaları için 16 ncı madde hükmü gereğince işlem yapılır. 

Canlı nakil vasıtalarının ölmüş olmaları, diğer nakil vasıtalarının ise yanmış 
olması, hurda haline gelmesi veya suç nakil vasıtalarının başka bir sebeble tesliminin 
veya değerlendirilmesinin imkansızlığı hallerinde, bu durumlar belgelendirilerek Orman 
Genel Müdürlüğünden izin alınmak kaydıyla, iadeleri esnasında tayin ve tesbit edil-
miş bedelleri tahsil edilir. 
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Farkın Tahsili : 
Madde 19 — Müsaderesine hükmolunup satışı yapılan nakil vasıtasının satış 

bedeli, suç tarihinde idarece tespit edilerek teminata bağlanmış değerinden düşük ol-
duğu takdirde aradaki fark, alınmış teminattan mahsup edilir veya sahibinden yahut 
kefillerinden tahsil edilir. 

İrat Kaydetme : 
Madde 20 — Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında başka bir orman 

suçundan ötürü daha önce verilmiş müsadere kararı sebebiyle satışın mümkün olama-
ması halinde, alınmış teminat orman idaresince irat kaydedilir veya zabtı sırasında 
tesbit edilmiş değeri sahibinden veya kefilinden tahsil edilir. 

Orman emvali satış bedelinin tamamı, suç aletleri ve nakil vasıtalarının satış 
bedellerinin % 50 si Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir. 

A L T I N C I B Ö L Ü M 
ikramiye Dağıtımı 

ikramiye : 
Madde 21 — Müsadere hükmü kesinleştikten sonra, 
a) Evvelce satılıp 16 nci maddeye göre masrafları düşüldükten sonra parası 

emanete alınan suç aletleri ve nakil vasıtaları bedellerinin, 
b) Müsadere kararından sonra satılan suç aletleri ve nakil vasıtalarının satış 

bedellerinden, masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın, 
c) Müsaderesine karar verilen nakil vasıtası hakkında başka bir müsadere 

kararı veya diğer sebeplerle satışın mümkün olamaması halinde alınmış olan teminat 
veya zaptetme sırasında tesbit edilmiş ve sahip ve kefillerinden tahsil edilmiş bedel
lerinin, 

(/c 20 si Orman Kanununa Muhalefet suçunu veya suçlularını ihbar etmiş olan
lara, % 30'u ise, suç konusu orman emvalini, suç nakil vasıtasını ve varsa suç alet-
lerini bilfiil yakalayan ve orman idaresine teslim ve suçluları tesbit eden her kade-
medeki orman memurlarına ikramiye olarak verilir. 

Madde 22 — Polis, Jandarma, Köy muhtarı, ihtiyar heyeti üyelerinin suç ko
nusu orman emvalini, suç nakil vasıtasını ve varsa suç aletlerim bilfiil yakalayarak 
orman idaresine teslim ve suçluları tesbit etmeleri halinde, bunlar hakkında da 21 inci 
madde hükmü uygulanır. 

Madde 23 — Orman Kanununa muhalefet suçunu veya suçlularını haber veren
lere ikramiye ödenebilmesi için; 

1 — Yakalama işlemi bu ihbar sayesinde gerçekleşmiş olmalıdır. 
2 — Kaçak ve kaçakçı, ihbarın yapıldığı idare görevlilerince yakalanmalıdır. 
3 — İhbar işlemi hakkında bir ihbar zaptı tanzim olunmalıdır. Bu zabıt, 
a) İhbar; orman, emniyet, jandarma idareleriyle, köy muhtarlığı ve ihtiyar 

heyetine bizzat müracaat suretiyle olmuşsa, bu idareler görevlilerince, muhbirle bir-
likte, 

b) İhbar; kimlik ve açık adres belirtilerek yazılı olarak yapılmış ise, bu bel-
ceye istinaden, ihbarı alan yukarıda belirtilen idareler görevlilerince, 

c) İhbar; kimlik ve açık adres bildirilerek telefon veya telsizle yapılmış İse, 
yine ihbarı alan yukarıda belirtilen idareler görevlilerince muhbire de bilahare imza-
lattırılmak kaydıyla, tanzim ve imza olunacaktır. 

Orman Kanununa muhalefet edenleri görevi icabı yakalamakla mükellef olan 
orman memurları ve diğer görevliler ihbarcı olamazlar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :17 

C I B C 



Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 12 Temmuz 1984 — Sayı: 18456 

Madde 24 — 23 üncü madde hükmüne uygun ihbar işlemi bulunmadığı takdirde 
21 inci maddede belirtilen % 20 oranındaki ikramiye bedeli Orman Genel Müdürlüğüne 
irat kaydolunur. 

Madde 25 — Kaçağı haber verme ve yakalayıp zaptetme ikramiyeleri, hak sa-
hiplerini ve ödenecek ikramiye miktarını belirten belge suretleri Orman Genel Mü-
dürlüğüne gönderilmek ve gerekli izin alınmak sureti ile ödenir. 

Y E D İ N C İ B Ö L Ü M 
Çeşitli Hükümler 

Dayanak : 
Madde 26 — Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununa 2896 sayılı Kanunla 

eklenen Ek Madde 5 hükmüne İstinaden hazırlanmıştır. 
Yürürlük : 
Madde 27 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe gi

rer. 
Yürütme : 
Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

yürütür. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığından : 

Orman Kanununun 112, 113 ve 114 üncü Maddelerinin Uygulanması Hakkında 
Yönetmelik 

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 
Amaç: 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 6831 Sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı 

Kanımla değişik 112, 113 ve 114 üncü maddelerine göre hesaplanması gereken orman 
suçlarından doğan idare zararının tesbitine ait usul ve esasları belirtmektir. 

Kapsam: 
Madde 2 — Her çeşit orman suçlarının işlenmesinden doğan idare zararları 

ile tahrip edilen ve yakılan orman alanlarındaki ağaçlandırma masraflarının tesbit 
ve hesaplanmasına ve tazminine ilişkin usul ve esasları ihtiva eder. 

Tanımlar: 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 
a) Ağaç; Tabii olarak en az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen ve kökü, 

gövdesi, tepesi olan ve yaşı, çapı ne olursa olsun odunsu bitkileri, 
b) Ağaççık; Tabiaten boylanmayan, yan dalların çoğalması ve fazlaca geliş

mesi neticesinde, tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gös-
teren, boyu 8 metreyi bulmayan uzun ömürlü ve çapı ne olursa olsun odunsu bit
kileri, 

c) Fidan; Kanunun uygulanmasında, ağaç ve ağaççıkların 8 cm. den daha az 
orta kuturlu fidelik, çırpılık ve çubukluk safhalarını, 

d) Ekim Sahası; Fidanlıklarda fidan, ormanlarda veya çıplak sahalarda ta
bii veya sun'i olarak orman yetiştirilmesini sağlamak maksadıyla, usulüne göre ha-
zırlanmış sahaları, 
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e) Orman Örtüsü.; Koru ve baltalık organlarında: 
1 — Toprağın, orman yetiştirme kudret ve kuvveti ile korunması için lüzumlu 

olan, otsu ve odunsu bitkilerin yaprak, ibre, dal, gövde, kabuk ve benzeri döküntü-
lerinin, kesim artıklarının ve enkazının ve bunların henüz ayrışmamış olan kısım-
larını. 

2 — Bütün otsu bitkileri. 
3 — Diğer kısa ömürlü odunsu bitkilerin, hasıl ettiği örtüyü. 
f) Cari yıl, suçun işlendiği yık, 
ifade eder. 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 
112 NCİ MADDE UYGULAMASI 

Orman Suçlarından Doğan Zararlar 
İstek ve Sorumluluk: 
Madde 4 — Dikilen ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi nedeniyle 

meydana gelen gerçek zarar için tazminat raporu düzenlenerek tazmini hususu 
mahkemeden istenir. 

Gerçek Zarar: 
Madde 5 — Gerçek Zarar : 
A) Suça konu emval ağaçtan elde edilmiş ise, suçun işlendiği yere en yakın 

orman idaresi satış yerinde suç konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ait bilanço 
döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki (nev'ideki) emval 
için beliren satışlar ortalamasından bu tür (nev'i) emvale ait o dönemde yapılmış 
kesim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiat üzerinden, 

B) Suç konusu fidan ise, suçun işlendiği yıl fidan başına isabet eden üretim, 
nakil, dikim ve arazi hazırlaması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla ka
dar, kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri toplamının bir misli fazlası ile 
hesap edilerek elde olunacak miktar üzerinden, 

C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü 
Orman emvalinin gerçek zarar birim fiatı ise (A) bendine kıyasen elde olunacak be
del üzerinden, 

hesap edilir. 
Orman Yangını sonucu meydana gelen zarar da (Al bendine göre hesabedi-

lir. Ancak kıymetlendirilmesi mümkün olan emval varsa, bu emval bedeli (A) ben
dine göre hesap edilen bedelden çıkarılır. 

Cetveller : 
Madde 6 — Orman İşletme Müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan 

her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere, 7 nci maddeye göre ormanlardan elde edile-
bilecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim değerlerini belirten bir cet-
vel düzenlemek zorundadırlar. 

Tasdik, ilan ve Gönderme: 
Madde 7 — Orman İşletme Müdürlükleri düzenledikleri bu cetvelleri, bağlı 

bulunulan Orman Bölge Başmüdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra, cetvelleri ilgili 
bulundukları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip derhal birer nüshalarını 
mıntıkasındaki Cumhuriyet Savcılıklarıyla Ceza ve Hukuk Mahkemelerine ve bu 
davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. 

Cetvellerde Süre: 
Madde 8 — Cetvellerin tasdiki, ilam ve gönderilmesi iş ve işlemlerinin her yı-

lın ikinci ayının yirminci gününe kadar bitirilmesi zorunludur. 
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Geçerlilik : 
Madde 9 — Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına kadar 

geçerlidir. 
Madde 10 — Orman İşletme Müdürlükleri bu cetvelleri yukarıdaki maddelere 

göre her yıl yeniden düzenlemek zorundadırlar. 
Madde 11 — Yargı organları bu cetvellere göre tazminata hükmederler. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
113 ÜNCÜ MADDE UYGULAMASI 

Dikili Ağaçtan Kesim Yapılması Halinde Zarar 
İstek ve Sorumluluk: 
Madde 12 — Dikili ağaçtan kesim yapılması halinde emval müsadere edilmiş 

olsa bile tazminat raporu düzenlenerek mahkemeden tazmini istenir. 
Mahalli Rayiç: 
Madde 13 — Dikili ağaçtan kesim yapılması halinde tazminat mahalli rayice 

göre hesaplanır. 
Mahalli rayiç, suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde, suç ko

nusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık 
artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki (nev ideki) emval için beliren satışlar or-
talamasıdır. 

Cetvel: 
Madde 14 — Orman işletme Müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan 

her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere dikili ağaçtan kesim yapılması halinde ma
halli rayiç esas alınmak suretiyle her türlü mval için tazminata esas olacak birim 
değerlerini belirten bir cetvel düzenlemek zorundadırlar. 

Cetvelle ilgili İş ve işlemler: 
Madde 15 — Orman işletme Müdürlükleri 14 üncü maddede söz edilen cetvel 

hakkında Yönetmeliğin 7, 8 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak 
zorundadırlar. Bu Yönetmeliğin 9 ve 10 uncu maddeleri bu cetvel içinde geçerlidir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 
114 ÜNCÜ MADDE UYGULAMASI 

Ağaçlandırma Gideri 
Tazminat Talebi: 
Madde 16 — Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar 

için 6831 sayılı Orman Kanununda yazılı tazminatlardan başka tahrip olunan veya 
yakılan sahaların yüzölçümleri ne olursa olsun ağaçlandırma giderinin tazmini de 
müdahale dilekçesinde ayrıca istenir. 

Mahkemelerce istek olmasa da ağaçlandırma giderinin tazminine karar ve
rilir. 

Madde 17 — Ağaçlandırma gideri, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli 
birim saha ağaçlandırma gideri esas tutularak hesaplanır. 

Cetvel: 
Madde 18 — Orman işletme Müdürlükleri görev alanları içerisinde bulunan her 

ilçe merkezi için ayrı olmak üzere ve ağaç cinsine göre suçun işlendiği yıl içindeki 
mahalli birim saha ağaçlandırma giderini esas alarak ağaçlandırma gideri birim 
değerini belirten bir cetvel düzenlemek zorundadırlar. 

Cetvelle ilgili İş ve İşlemler: 
Madde 19 — Orman işletme Müdürlükleri bu cetvel hakkında Yönetmeliğin 

7, 8 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak zorundadırlar. Bu 
Yönetmeliğin 9 ve 11 inci maddeleri bu cetveller içinde geçerlidir. 
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B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M 
Son Hükümler 

Dayanak: 
Madde 20 — Bu Yönetmelik 6831 Sayılı Orman Kanununa 2896 Sayılı Kanun 

ile eklenen Ek Madde 5 Hükmüne istinaden hazırlanmıştır. 
Yürürlük: 
Madde 21 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
Yürütme: 
Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

yürütür. 

İstanbul Üniversitesi'nden : 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

Kuruluş: 
Madde 1 — Bu yönetmelik 2547 sayılı kanunun 58nci maddesi gereğince çı-

karılmış bulunan «Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 
ilişkin Yönetmelik» in 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 nci maddede adı 
gecen yönetmelik hükümlerine uyulur. 

Faaliyet Alanı-. 
Madde 3 — Döner Sermaye ile aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır; 
a) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak muayene, 

tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetlerin 
yapılması, 

b) Yüksek Öğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel ki-
şiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, araştırma ve benzeri hizmetler ile bun
lara İlişkin raporların düzenlenmesi. 

Yönetim : 
Madde 4 — İşletmenin Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kuruludur. İta 

Amiri İstanbul Üniversitesi Rektörüdür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde 
Rektör Yardımcılarına veya Dekan'a devredebilir. 

Sermaye Limiti; 
Madde 6 — İşletmenin sermayesi 1.060.000,— TL'dır. 
GEÇİCİ MADDE 1 — Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin 

bütün mal varlığı personeli ve yönetimi yönetmelikte kurulan Döner Sermaye İş-
letmesine başkaca bir İşleme gerek kalmadan devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, mevcut Döner 
Sermaye Yönetmeliklerine göre başlanılmış bulunan sözleşmeler ve işlemler so
nuçlanıncaya kadar eski mevzuatının uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük : 
Madde 7 — Bu Yönetmelik 832 sayılı Kanunun 105 nci maddesi hükmü uya

rınca Sayış tayın görüşü alınmış olup. Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21 
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Madde 8 — Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İstanbul Üni
versitesi Döner Sermayelerinde uygulanan (27/7/1974 tarih ve 14958 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan) yönetmelik Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşlet-
mesinde uygulanmaz. 

Yürütme : 
Madde 9 — Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yü-

rütür. 

Tebliğ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 59 ve 65 inci mad
deleri gereğince hazırlanan ve 16/6/1984 tarihli, 18433 sayılı Resmi Gazete'de yayım
lanarak yürürlüğe giren Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü'nün 24 
üncü maddesine göre oluşturulan Seçici Kurul tarafından resmi arabulucular seçi
lecektir. 

Görev süresi üç yıl olan İl, Bölge ve Ülke düzeyinde resmi arabuluculuk görevi 
yapmak isteyenlerde aşağıdaki nitelikler aranır. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Medeni ve siyasi haklan tam olarak kullanma ehliyetine sahip olmak, 
c) Taksirli suçlar dışında ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğ

ramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas suç-
larından biriyle kesin olarak hükümlü bulunmamak, kamu hizmetlerinden yasak-
lanmış olmamak, 

d) Siyasi partilerin organlarında görevli olmamak, 
e) Sendika şubesi, sendika veya konfederasyonlarda Sendikalar Kanunu'na 

göre yöneticilik sayılan görevlerde bulunmamak, 
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunmamak, (Yükseköğretim Ka

nunu hükümleri saklıdır.) 
g) Hukuk, sosyal politika, endüstri ilişkileri, iktisat öğrenimi yapılan en az 

dört yıllık bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş ve işçi - işveren ilişkileri alanında 
en az beş yıl çalışmış olmak veya diğer yüksek öğretim kurumlarını bitirmiş ve 
kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl İş Hukukuyla ilgili görevlerde çalışmış 
olmak. 

Yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin, özgeçmişlerini ihtiva eden ve istenen 
şartları taşıdığını beyan eden dilekçelerini, resmi arabuluculuk görevini yapmak is
tedikleri görev alanını da (il, bölge veya Üike çapında) belirterek bu tebliğin Resmi 
Gazete'de yayınlandığı tarihi takibeden 30 uncu günün mesai saati sonuna kadar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Resmi Arabulucu
luk Daire Başkanlığına başvurmaları, yapılan başvurularda postadaki gecikmelerin 
dikkate alınmayacağı, Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün 27 nci 
maddesine göre ilan olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden 

12/7/1U84 tarihinde uygulanacak ABD dolarının esas kuru; 
ABD Ş 1.— = TL 355.74 dır. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 22 



T.C. 
Resmi Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) 7 Ekim 1920 

12 Temmuz 1984 PERŞEMBE Sayı: 18456 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 8 No. lu Banker Tasfiye Kurulu Baş

kanlığından Bildirilmiştir : 

İcra İflas Kanununun 206 - 207. maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Ka
nunun 232 - 235. maddeleri ite 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 15. 
maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkraları uyarınca ilânı gereken ek sıra cetvelidir. 

Bankerin Adı Soyadı : Bakı Gürel {Güneş Finansman) 
ikametgah yada işyeri adresi : Karanfil Sokak Karakaya tşhanı No. 17/14 

Kızılay-Ankara 
Kayıt Sıra No : 16, Alacaklının Adı Soyadı : H. Hüsnü Argun, Nazım Tarhan, 

Talep Edilen Anapara : 500.000.— TL.. Fal/: —, Masraf: —, Kabul Edilen. Anapara : 
500.000,— TU, Faiz : —, Masraf : —, Reddedilen Anapara : —, Faiz : —, Masraf : —. 
1.1. M. S.: 6., Tasfiye Kurulu Kararı: Kabul. 

Açıklama : 16. sıradaki alaeak lık.: Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 
v 3 19S4 gün 1983 1282 E. 1984/368 Karar sayılı isim düzeltme kabul kararı ve Yar
g ı t a y 12. Hukuk Dairesinin 13 0 1984 gün 479SE.. 7C02 sayılı kararı ile söz konusu 
•vıahkeme kararının onanmasının ilânıdır. 

İlgililerden bu sıra cetveline İtirazda bulunmak isteyenler 35 Sayılı K.H.K. nin 
değişik 15. maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca bu ilân tarihinden itibaren 15 gün 
<.'•ir.de Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesine başvurabilirler. 

İlân olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı İzmit 1 No. lu Banker Tasfiye Kurulu 
başkanlığından Bildirilmiştir : 

icra İflas Kanununun 206 - 207. maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Ka
nunun 232 - 235. maddeleri ile 35 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 15. 
maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkraları uyarınca ilânı gereken ek sıra cetvelidir. 

Bankerin adı soyadı veya Unvanı : Mahmut Atilla Sürmeli 
ikametgâh yada işyeri adresi: Selimiye Şerif Kuyu Sokak Pelin Apt. No. 61/2 

ı akılda r/tst anbul 
Sıra No : 106, Alacaklının Adı ve Soyadı : Muzaffer özçclik, Talep Edilen 

Anapara : 400.000,— TL., Faiz : 100.000,— TL., Masraf : —, Kabul Edilen Anapara: 
197.000.— TL., Faiz : 100.000,— TL., Masraf : —, Reddedilen Anapara : 203.000,— TL., 
Faiz : —, Masraf : —, 1.1. K. 206 Md. Sıra : 6, Tasfiye Kurulu Kararı: Takas, Kis-
aıen Kabul. 
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Açıklama: 106 sırada kayıtlı alacaklının takas talebi kabul edilmiştir. İlgili
lerden bu sıra cetveline itirazda bulunmak isteyenler, 35 sayılı K.H.K. nin değişik 
l5ncl maddesinin 1. numaralı fıkrası uyarınca bu ilan tarihinden itibaren 15 gün 
kinde Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilirler. 

İlân olunur. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası A. Ş. Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 
10 No. lu Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : 

AÇIK ARTTIRMA İLE OTO SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülmekte olan Banker Arif Umur (Umursan 

Koli. Şti.l'e ait muhammen bedeli 60.000,— (Altmışbin TL. olan 50 AL 951 plaka nu
maralı 1974 model Anadol marka hurda hususi oto peşin para ve pazarlık usulüyle 
10 No. lu Tasfiye Kurulunda (G. M. K. Bulvarı No. 6/4 Kızılay/Ankara) yapılacaktır. 
B rinci satış 30/7/1984 günü saat 14.30 da yapılacaktır, ikinci satış ise 31/7/1984 
rrünü aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 

Söz konusu oto Kazım Karabekir Caddesi Murat Çarşısının arsası No. 39 ad
resinde görülebilir. 

Muhammen bedelin % 10'u tutarındaki nakit teminata Kurulun göstereceği 
bankaya yatırılacaktır. Teminat yatırmayanlar satışa iştirak edemeyecektir. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı 
olmamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile son
radan teklifte bulunanlar arasında satışdaki 10 günde Kurulumuzda bir defaya mah
sus olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok arttıran üzerinde bırakıla
caktır. 

Satıştan sonra tekllfde bulunanlar bedel karşılığım Kurulumuza yatırmadıkça 
talepleri kabul edilmeyecektir. 

Oto ve şartname hakkında geniş bilgi almak isteyenler Tasfiye Kurulumuza 
müracaat edebilirler. 

llâ.n olunur. 
• 

AÇIK ARTTIRMA İLE KAMYON SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülmekte olan banker Arif Umur Umursan 

Koli. Şti)'ne ait muhammen bedeli 3.000.000,— (Üçmilyon) TL. olan 06 US 605 plaka 
numaralı 1978 model Inter marka 1800 damperli kamyon peşin para ve açık arttırma 
usulüyle 10 No. lu Tasfiye Kurulunda (G. M. K. Bulvarı 6/4 Kızılay/Ankara) yapı
lacaktır. Birinci satış 30/7/1984 günü saat 10.30 da yapılacaktır, ikinci satış İse 
31/7/1984 günü aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 

Söz konusu kamyon Demirciler Sitesi No. 959 Siteler/Ankara adresinde gö
rülebilir. 

Muhammen bedelin % 10'u tutarındaki nakit teminatı Kurulun gösterecği ban
kaya yatırılacaktır. Teminat yatırmayanlar satışa iştirak edemeyecektir. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı 
o'mamak üzere daha yüksek bedelle teklifte bulunulduğu takdirde İlk alıcı ile son
radan tekllfde bulunan arasında satışdaki 10. günde Kurulumuzda bir defaya mah
sus olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok arttıran üzerinde bırakılacaktır. 

Satışdan sonra teklifte bulunanlar bedel karşılığım peşin olarak Kurulumuza 
vatırmadıkça talepleri kabul edilmeyecektir. 

Kamyon ve - şartname hakkında geniş bilgi almak İsteyenler Tasfiye Kuru
lumuza müracaat edebilirler. 

İlân olunur. 
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Uşak 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/372 
K_ No : 1984/42 
Uşak Merkez Koyunbeyli Köyü 57/57 hanede nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Du-

du'dan doğma 1320 doğumlu Musa Şahin'in gaipliğine 23/2/1984 tarihinde karar ve
rilmiş olup işbu ilanın karar tebliği yerine geçeceği ve ilan tarihinden itibaren bir ay
lık süre içersinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilânen teb
liğ olunur. 10721 

Ankara İflas Memurluğundan : 

1983/30 
Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 14/10/1983 tarih ve 1983/973 • 766 sa

yılı karan gereğince iflas tasfiyesine devam edilen Zafer Yüksel - Teknik Alhnin-
yum Doğrama ve Eleksal Sanayi'nln iflas İdare memuru tarafından düzenlenen ala
caklılar sıra cetveli tevdi edilmiş olmakla; 

İkinci alacaklılar toplantısının 19/7/1984 günü saat 14.30'da İflas Memurluğun
da yapılmasına karar verilmiştir. 

Han ve tebliğ olunur. 10717 

Erdek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/419 
Davacı Erdek Hazineyi Maliyeye izafeten Mal Müdürlüğü vekili Jale Tekin 

tarafından, davalılar Şükran Timur vs. aleyhine açtığı İstimlak Kanunun 17. maddesi 
gereğince tescil davasının yapılan duruşması sırasında : 

Davacı vekili dava dilekçesinde davalılar üzerine kayıtlı Erdek Tapu Sicilinin 
Yaü Mahallesi Seyitgazi mevkiinde kain pafta: 35, ada: 274, parsel: 269 da kayıtlı 
taşınmaz Erdek Deniz Komutanlığının ihtiyacı için kamulaştırdığını, kamulaştırma 
bedeli davalılar adına Erdek Ziraat Bankasına yatmış olup, davalıların rızaen ferağ 
vermeye yanaşmadıklarından 437 ntflik taşınmazın tescil edilmesini talep etmiş, 
ancak davalıların yapılan bütün araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından, Ha
nen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalılar Kemal Varol, Şükran Timur, Nazmiye Varoî'un bulunamaması sebe
biyle iş bu dava dilekçesinin meşruhatlı olarak kendilerine tebliğine, duruşmaya gel
medikleri takdirde davanın gıyabında devam edeceği duruşmanın atılı bulunduğu 
18/9/1984 Salı saat 9.00 da gelmelerinin temini ilânen tebliğ olunur. 10842 

1983/420 
Davacı Hazineyi Maliye vekili Av. Jale Tekin tarafından davalı Naci Akverdj 

aleyhine açtığı tescil davasının yapılan duruşması sırasında : 
Davacı vekili dava dilekçesinde davalı üzerine kayıtlı Erdek Tapu Sicilinin 

Yalı Mahallesi Kanava mevkiinde ada: 274, parsel: 264 de kayıtlı taşınmaz Erdek 
Deniz Komutanlığınca ihtiyacı için kamulaştırıldığı ve kamulaştırma bedelinin de 
Erdek Ziraat Bankasına yatırılmış olup, davalının rızai ferağ İçin yanaşmadığı ve 
vermediği anlaşıldığından istimlak Kanunun 17. maddesi gereğince Tesciline karar 
verilmesini talep etmiş, davalı adına yapılan bütün aramalara rağmen bulunamadı
ğından işbu dava dilekçesinin davetiye yerine kaim olmak üzere meşruhatlı olarak 
tebliğine karar verilmiştir. 

Adı geçen davalı Naci Akverdi'ye iş bu dava dilekçesinin meşruhatlı olarak 
tebliğine ve duruşmanın atık bulunduğu 18/9/1984 Salı saat 9.00 da olduğunun bilin
mesi, duruşmaya gelmediği takdirde davanın gıyabında bitirileceğinin bilinmesi ilâ
nen tebliğ olunur. 10843 
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Divriği Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/27 
Demir Çelik İşletmeleri Divriği Madenleri Müessesesi tarafından Genel Kurmay 

Başkanlığı İnşaat Emlak Dairesi Ankara adresinde Asteğmen Ali Yıldırım aleyhine 
acılan 48.451,72 TL. miktarındaki alacak davasınm yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalı yeni adresini mahkemeye bildirmeden yukarıdaki ikametgâhım değiş
tirerek gittiği, aramalara rağmen bulunamadığından davacı İdarenin 14/1/1982 ta
rihli dilekçe davalıya Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilmiş olup, davalı 12/6/1984 
tarihli celsede duruşmaya gelmediğinden hakkındaki gıyap kararının ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

İşbu ilânın Resmî Gazete'de yayınlanmasından bir hafta sonra gıyap kararı 
bizzat davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

Davalının bir itirazı bulunduğu takdirde 1982/27 sayılı dosyamıza 11/9/1984 
tarihinden önce bildirmesi gerekir. 10841 

Yıldızeli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/100 
Davacı Marziye Değerli tarafından Mahkememize açılan gaiplik kararı dava

sının yapılan açık S'iruşması sırasında verilen ara kararı gereğince; Davacı Menteşe 
Köyünden Marziye Değe.ll eşi Hasan Değerli'nin uzun bir zamandan beri gaip oldu
ğunu belirtmesi üzerine mahkememize gaiplik karan davası açmış bulunduğundan ve 
uzun zamandan beri davacının eşi Hasan Değerli'nin bütün aramalara rağmen bulu
namadığından davacının eşi Yıldızeli İlçesi Menteşe Köyü Cilt 094-03, Sahife 80, 
Sıra 95 de nüfusa kayıtlı Hüseyin oğlu Mevlüde'den olma 1932 doğumlu Hasan De
ğerli'yi tanıyanların 3 aylık süre içerisinde Yıldızeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 
1983/100 esas sayılı dava dosyasına müracaatları önemle rica ve üân olunur. 

10838 

Ankaıa İflas Memurluğundan : 

1984/1 
Ankava Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 30/12/1983 tarih ve 543 - 746 sayılı ka

rarları gereğince İflas tasfiyesine devam edilen Çelikel Makine Sanayi A. Ş. nln iflas 
idare memuru tarafından düzenlenen alacaklılar sıra cetveli tevdi edilmiş olmakla; 

İkinci alacaklılar toplantısının 25/7/1984 günü saat 14.00'de İflas Memurluğun
da yapılmasına karar verilmiştir. 

Han ve tebliğ olunur. 10716 

Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/1075 
Davacı Mehmet Büyük vekili Av. Hüsnü Cinemre tarafından davalılar Ra

mazan GUlsoy ve 15 arkadaşı hakkında açılan izalei şüyuu davasında adresi tesbit 
edilip tebligat yapılması mümkün olmayan davalılar Mustafa Halal Ünal, Hayriye 
öknur, Ramazan Gülsoy ve Ali Kemal Eroğlu, Süleyman Fahri Semizoğlu'na tebligat 
yapılamadığından tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan H.U.M.K. 
nun 509. ve 510. maddeleri gereğince ibraz ve ikame etmek istediğiniz delillerle bir
likte duruşmaya gelmediğiniz takdirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin du
ruşmanın gıyabınızda sonuçlandırılacağına dair karar verileceği tebligat yerine kaim 
olmak üzere ilânen duyurulur. 10837 
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Gaziantep l . Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1083/745 
Davacı Hatice Gülseren özbağcı vekili Av. M. Yavus Say tarafmdan davalı 

İbrahim özbağcı aleyhine açılan boşanma davasmın yapılan açık duruşmasında : 
Yaptırılan tahkikatlarda davalı İbrahim özbağcı'nm adresinin tesbit edileme

diğinden davalı adına ilânen gıyap Kararı yapılmasına karar verilmiş olduğundan dava
lının 20/9/1084 günü saat 9.00 da mahkemede duruşmasında hazır bulunması veya 
bir vekille kendisini temsil ettirmesi iş bu ilân gıyap kararı yerine kaim olacağı Uân 
olunur. 10844 

• 

Feke Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Menus Apuhan tarafından, davalı Hanım Apuhan aleyhine açmış ol
duğu zina sebebiyle boşanma davasmın Mahkememizde yapılan açık yargılaması sıra
sında verilen ara kararı gereğince; 

Davalının bütün aramalara rağmen sarih adresinin tespit edilememiş, dava di-
lekçeside duruşma günü tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmekle; 

Davacı Memiş Apuhan tarafmdan, davaU Hanım Apuhan aleyhine açılan İş bu 
ztnft sebebi ile boşanma davsımn 13/9/1984 günü saat 9.00 da yapılacak duruşmasına, 
davalı Hanım Apuhan'm gelmesi, gelmediği takdirde hakkında gıyap kararı daveti
yesi çıkarılacağının duruşma günü ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 10848 

Sürmene Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1973/253 
K. No : 1983/186 
Davacı Muhammet Demirci mirasçılarının mahkememizde açmış oldukları 

meni müdahale ve davalılar Salt TUrkgenç ve arakadaşlartnın bu karşı açmış olduk
ları tapu İptali davasmın yapılan açık yargılaması sonunda: 

İşbu meni müdahale davasında davacı (ve dahili davacıların) dayanağı olup İlk 
tesisi Haziran 1936 tarih, cilt 121, sayfa 55, numara 54 ve tedavülüde Mart 1973 
tarih, numara 16 olan tapu kaydının gerek mevkii, gerekse hudutları itibariyle dava 
dava konusu taşınmaza uymadığı dava konusu taşınmazda davacı tarafın bugüne 
kadar herhangi bir zllliyetliği olmadığı ve taşınmazın bilinen zamandan beri davalı 
taraf zllliyetliği altında bulunduğu, 

Tapu iptali davasında davacı (ve dahili davacı) tarafmdan dayanağı olup, ilk 
tesisi Kanuni Sanl 1926 yoklama tarih ve 271/00 numara, tedavülüde Mayıs 1959 
tarih, numara 79 olan tapu kaydının mevki, ve hudutları itibariyle dava konusu ta
şınmaza tamamen uyduğu ancak iptalini istedikleri ve karşı tarafa ait ilk tesisi Hazi
ran 1936 tarih, numara 54 ve gittisl Mart 1973 numara 16 olan tapu kayamın ise dava 
konusu taşınmaza ait olmadığı ve uymadığı davacı tarafın ise İptalini İstedikleri ve 
dava konusu taşınmaza alt olmayan bu kaydın sahte ve mükerreren tesis edildiğini 
iddia etmiş olmaları ve bu ahvalde iptali gereken mükerrer bir kaydında anlaşılmış 
olmakla karşılıklı olarak açılan ve birleştirilen men'i müdahale davası ile tapu İptali 
davalarının Reddine, karar verilmiş olup, karar bir kısım davalılara tebliğ edile
mediğinden ve yargılama safahatında da kendileri ne ilân yoluyla tebligat yapılmış 
olduğundan davalılar Mehmet ve Güilzar Demirci ile Hakkı Şardan Mirasçıları Kıy
met, Necmettin, Emriye, Güllşah, Türkân, Temel, Ahmet, Ayşe, Makbule Şardan'lara 
hüküm özeti yerine geçerli olmak üzere ve İlân tarihindten itibaren bir ay içerisinde tem
yiz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur. 

10860 
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Afşin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1080/171 
Davacılar : 1 - Afşin Kocovası Köyünden İbrahim Sönmez, 2 - M. Ali Sönmez, 

3-Hulusi Sönmez, 4-Hasan Mirasçıları a) Bektaş Sönmez, b) Hasan Sönmez. 
Vekilleri : Av. Şlrahbil Ketizmen - Elbistan. 
Davalılar : 1 - Mehmet Al i Çiçek Topo oğlu Kocovası Köyü • Afşin, 2 • Bektaş 

Çiçe* A. Ali oğlu, Kocovası Köyü - Afşin. 
Duruşma günü : 24/9/1984 
Mahkememizin 11/6/1984 tarihli celsenin 1 Nolu ara kararı gereğince dahili 

dava edilenlerden Mehmet Ali Çiçek kızı Ismihan Çiçek'ln adresi bilinemediğinden 
Resmi Gazete yolu ile yukarıda dosya numarası belirtilen müdahalenin men'i dava
sına dahili dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere duruşma günü olan 24/9/1984 
günü adı geçenin mahkemeye gelmesi veya kendisini avukatla temsü ettirmesi ilânen 
tebliğ olunur. 10840 

Malazgirt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Şerif Erdem tarafından davahlar Hatip Aydın ve Bakır Yavuz aleyh
lerine Mahkememize açılan kayıt İptali ve tescil davasının yapılan duruşmaları sıra
sında verilen ara kararı gereğince; 

Davalılardan Hatip Aydın Diyarbakır İli Çınar İlçesinden bildirilen dava di
lekçesindeki adresine adres kifayetsizliği nedeni ile davetiye tebliğ edilememiş, yap
tırılan zabıta araştırmasında da adresi tespit edilememiş, olmakla' ilânen tebligat ya
pılmasına karar verilmiş olup, davalı Hatip Aydın duruşmanın bırakıldığı 24/9/1984 
günü saat 10.00 da Mahkememizde hazır olması veya bir vekille kendisini temsil et
tirmesi, aksi halde ilânen gıyap kararı çıkarılacağı hususu davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 10845 

Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/550 
Davacı Sallç Dlyarbekirli vekili tarafından davahlar Süleyman Köymen, Şeref 

Koçak ve Bilal Yıldırım aleyhine mahkememize açılan maddi ve manevi tazminat 
davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı Bilal Yıldırım 25/6/1984 tarihli duruşmaya gelmediğinden adına ilânen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla aleyhine açılan davamn 17/10/1984 
günü saat 9.00 da Tokat Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada bizzat 
hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yar
gılamanın gıyabında yapılacağı hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 10846 

1983/551 
Davacı Remziye Şlrlnoğlu vekili tarafından davahlar Süleyman Köymen, Şeref 

Koçak ve Bilal Yıldırım aleyhine mahkememize açılan maddi ve manevi tazminat 
davasının yapılan duruşmasında : 

Davalı Bilal Yıldırım 25/6/1984 tarihli duruşmaya gelmediğinden adına ilânen 
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla aleyhine açılan davamn 17A0/1984 
günü saat 9.00 da Tokat Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada bizzat 
hazır bulunması veya kendisini kanuni Ur vekille temsil ettirmesi aksi takdirde 
yargılamanın gıyabında yapılacağı hususu gıyap kararı yetine kaim olmak üzere 
İlânen tebliğ olunur. 10847 
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Koz. Ereğli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/195 
Konu : Yemin davetiyesi tebliği. 
Davacılar Yılmaz Yağız ve Hanlfe Yağız vekili Av. Nevzat Yılmaz tarafından 

davalı Zadik özben ve özgül Avadis aleyhlerine açtığı ipoteğin kaldırılması davan 
sebebiyle; 

Davalılardan Zadik özben'e tebligat yapılamadığından ilân yollu yemin dave
tiyesi tebliğine karar verilmiş olup, özben Konfeksiyon sahibi Sultanhamamdağ yolu 
Han No. 24 İstanbul adresine; Kdz. Ereğli Gülüç Köyünde tapunun pafta 1, parsel 
882 de kayıth tamamı 432 mî olan ve 70.000 TL., değerindeki taşınmaza davalılar 
lehine 10/1/1973 tarihinde konulan ipoteğin kaldırılması için davalı beyanda bulun
madığından mahkeme kararıyla ipoteğin kaldırılmasını istemiş, davalı Zadik özben'e 
ilânen tebligat yapılmış, gelmediğinden davacı vekilinin istemi üzerine yemin dave
tiyesi tebliği karar altına alındığından; bu dava sebebiyle 13/6/1984 tarihinde yapı
lacak duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz takdirde suallere cevap vermiş sayılacağınız 
ve yeminden çekinmiş olacağınız H.U.M.K. nun 337. maddesi gereğince yemin dave
tiyesi yerine geçerli olmak üzere ilânen Zadik özben'e tebliği ilân olunur. 

10851 

Erdek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/207 
Davacı Bandırma Paşabayır Mahallesinden Nermin özdemir vekili Av. Hasan 

Tozun tarafından, davalı Ali özdemir aleyhine açtığı boşanma davasının yapılan du
ruşması sırasında : 

Davacı vekili dava dilekçesinde davalı ile 11 yıldanberi evli olduklarını ve müş
terek hayattan olma 10 yaşlarında Hakan isminde bir çocuklarının bulunduğunu, 
taraflar arasında ruhi imtizaçsızlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına 
karar verilmesini istemiş iş bu dilekçenin davalının bulunamaması sebebiyle 4/5/1984 
talihinde ilânen tebligat yapılmış ve Resmi Gazete'nin 23/5/1984 tarih ve 18409 
sayılı nüshasında neşredilmiş bulunmakla, bu ilânın davetiyeye rağmen gelmemesi 
sebebiyle gıyap karan yerine kaim olmak üzere tebliğine ve duruşmanın atıh bulun
duğu 27/9/1984 Perşembe günü saat 9.00 da yapılacağına ve yukarıda yazılı duruşma 
gününde gelmediği takdirde duruşmaların gıyabında yapılacağı ilân olunur. 

10852 

Varto Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1974/116 
K. No : Derdest 
Davacı : Fatma Seher Bingöl ve Arkadaşları. 
Davalı : AH Yetkiner ve Arkadaştan. 
Dava : Tapu İptali. 
Davacılar vekili Avukat Cevdet Bingöl tarafından davalı Ali Yetkiner ve ar

kadaştan aleyhine mahkememize açmış olduğu tapu iptali davasının açık olarak ya
pılan duruşmasında : 

Davalı Fahrettin Bingöl Mirasçısı Nuriye Bingöl'ün adresi yapılan Tebligat ve 
Kolluk Kuvvetleri araştırması neticesinde adresinin meçhul olduğu testolt edildi
ğinden dava dilekçesinin Uânen tebliğine karar verilmiş olup, karar gereğince 
26/9/1984 tarihinde duruşmada hazır bulunması için dava dilekçesinin tebliği yerine 
kalın olmak üzere ilân olunur. 10855 
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Anamur Asliye Hukuk HâklmligJndan : 

1983/418 
Davacı Anamur Saray Mahallesinden şerife Şen taraf m dan davalılar Saray 

Mahallesinden Sakine Karakaya, Mehmet Brdll ve Fatma Uran ve müşterekleri aley-
hine açılan meni müdahale davasında: 

Davalılardan Anamur Saray Mahallesinden Mehmet Ali kızı Fatma Uran'ın 
adresinin tesbit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilânen dilekçe ve davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir, davalı Fatma Uran'm 
bu kere duruşmanın kaldığı 12/9/1984 günü saat ll.OOde mahkemede bizzat veya 
bir vekille hazır bulunması, aksi halde ilânen gıyap kararı tebliğine gidileceği dava 
dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 

10849 
» I 

Kilis Asliye Hukuk Hâkimliğinden . 

E. No : 1980/341 
K. No : 1984/116 
Davacı Hazine vekili Av. Şevki Akbayram ile- davalılar Ayşe Devecioğlu vs. 

aralat ında mahkememizde görülmekte olan tapu kayıt iptali ve tescil davasının ya
pılan duruşması sonunda : 

Davalılar SaUha Devecioğlu, Ali Devecioğlu, Mehmet oğlu Mehmet Devecioğlu, 
Ali oğlu Mehmet Devecioğlu ve Muhlis Devecioğlu'na davetiye ve gıyap kararının 
Resmi Gazete'de ilân yoluyla tebliğ edildiği gelmediklerinden yargılamanın gıyap
larında görülüp bitirildiği, kararın da kendilerine Resmi Gazete'de ilânen tebliğ edil
diği, ancak kararın davacı Hazine vekili tarafından temyiz edildiğinden iş bu ilânın 
tebliğinden itibaren kanuni süre İçinde adı geçen davalıların cevap vermeleri ilânen 
tebliğ olunur. 10853 

' »->• '•• 

Biga Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1984/12 
A4resi meçhul : Şaziye Kalkan'a 
Davacı Hasan Kalkan tarafından davalı Şaziye Kalkan aleyhine açtığı şid

detli geçimsizlik nedeniyle boşanma ve zina davasının yapılan yargılaması sırasında : 
Davalının yapılan zabıtaca araştırmada adresi tesbit edilemediğinden dava 

dilekçesini ve duruşma gününü Resmi Gazete ile tebligat yapılması uygun görüldü
ğünden duruşmanın yapılacağı 9/10/1984 günü saat 9.00 da Hâkimliğimizde hazır bu
lunmanız veya kendinizi bir vekil Ue temsil ettirmeniz davetiye verine geçerli olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 10854 

..„-•„. • , 

Çarşamba 1. Asliye Hukuk (İş) Hâkimliğinden : 

1983/358 
Davacı Bağkur Genel Müdürlüğü vekili Av. Nuran özaydın tarafından dava

lılar Mehmet Suak ve Hasan Şevki aleyhine açılan 243.263,79 TL. miktarında ve iş 
bu dava dosyası ile tevhit edilen 1984/130 esasında kayıtlı 391.644,66 TL. tazminat 
davasına esas olmak Üzere; Açık kimliği ve adresi tesbit edilemeyen davalı Hasan 
Şevki'ye ilânen tebligat yapıldığı ve 21/6/1984 tarihli duruşmaya gelmemiş olması 
nedeni ile 26/9/1984 günü saat 10.05 de duruşmada hazır bulunması veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde davamn gıyabında devam edeceği gıyap da
vetiyesi yerine,kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. ınj?80 



12 Temmuz 1034 — Sayı: 18456 RESMİ GAZETE Sayfa : 31 
İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

1984/147 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 29/2/1984 tarihli ilamı 

Us TAVK. 565/1 647 S.K. 4. maddeleri gereğince 2.700 lira, hafif para cezası Ue hüküm
lü Kralhenlz oğlu 1963 O. lu Deiıtmar Muhlingans hakkındaki gıyabi ilam bütün 
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın Uanen 
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba ilan 
edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 

10730/4 

1983/429 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 16/9/1983 tarihli İlamı ile TCK. nun 491/ilk, 

522, 525, maddeleri gereğince 2 ay hapis 2 ay gözetim cezası ile hükümlü Yaşar oğ
lu 1960 doğumlu Çetin Durmazer hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen 
bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayıh Tebligat Kanununun 
29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkra
sının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilan ücretinin kendlsniden alınacağı ilan olunur. 10730/5 

1983/828 
506 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Mahkememizin 9/11/1983 tarihli ilamı 

ile 506 S.K. 140/B maddeleri gereğince 1000 lira ağır para cezası ile hükümlü Ahm t 
oğlu 1945 D. lu Erol Aygen hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulu
namadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. 
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrası
nın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba t bliğ edilmiş sayılacağı ilan 
ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 10730 / 3 

1983/531 
ölçüler Kanununa muhalefet suçundan mahkememizin 1983/531 esas, sayıh 

ilam ile 6621 S.K 17/24. maddeleri gereğince sonuç olarak 1.500 TL.haflf para cezası 
ile tecziyesine karar verilen Salim oğlu 1933 D. lu Ahmet İbili'ye mahkememiz gıyabı 
kararı bunca aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve tebligat işleminin 
yapılamadığı anlaşıldığından 7201 sayıh Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 
gıyabi kararın adı geçen sanığa İlanen tebliğine, tebliğin İlan tarihinden İtibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan ücretinin kendisinden alınacağına 
karar verildi. 10730/? 

e 

İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1982/60 
K. No : 1982/28 
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan mahkememizin 20/1/1982 tarihli İtamı 

İle TCK. 568, 647/4, 2370 Sak. D. TCK. 119, (1275 TL. H. P.) cezası ile hükümlü 1944 
doğumlu Cavit Eryılmaz hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanununun 29. mad
desi gereğince adı geçen hükümlüye kararı Hanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı İlan Ücretinin 
kendisinden alınacağı İlan olunur. 10730 /1 
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İskenderun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/1169 
Davalılar : 1 - Cemile Bıkmaz, 2 - Yusuf Yıldız, 3 • Sabo Yıldız, 4 • Fatma Satar 

(Sevinçli), 5-Zarife Çobanoğlu, adresiniz meçhul. 
Davacı Halil Satar vekili Av. Ayhan D. Parlar tarafından sizin ve diğer hisse

darlar aleyhine İskenderun Gözcüler Köyünde kain 450, 462, 466, 488 ve 283 parsel 
sayılı gayrimenkullerin şuyularının giderilmesi için izalei şüyu davası açmış oldukları, 
adreslerinizin meçhul olduğu gaiy olduğunuzdan dolayı bu güne kadar dava dilekçesi 
yerine havi davetiyenin sizlere tebliğ edilememesi nedeni İle, davetiyenin Uânen teb
liğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 20/9/1984 günü saat 9.00 da mah
kemeye gelmeniz, duruşma celsesinde İbraz edeceğiniz delllleride birlikte getirmeniz, 
gelmediğiniz veya sizi temsilen bir vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 609. 
ve 510. maddeleri gereğince ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gı
yabınızda yapılacağı ve karar verileceğinin, davetiye yerine kaim olmak üzere Uânen 
tebliğ olunur. 10834 

Adana 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1981/834 
K. No : 1984/134 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermekten sanık İb

rahim Keskin hakkında mahkememizin 11/4/1984 tarih ve 1981/834 - 1984/134 sayılı 
kararıyla TCK. nun 459/2 - son, 647/4, 6085 S. K. 60/E. maddeleri uyarınca 2.250 TL. 
ağır para 2 ay 7 gün hapisten mütevellit 6.700 TL. ki cem'an 8950 TL. ağır para ceza
sına mahkum edilen sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebli
gat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği adresi
nin meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine 

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

Hanen tebliğ olunur. 10731 
• 

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No: 1982/288 
K. No: 1984/100 
C. Sav. Es. 1982/335 
Davacı: K. H. 
Müdahiller: Tevfik Yirmidokuz, Fatma Yirmidokuz 
Sanık.- Kerim Özalp: Ahmet ve Sultan oğlu 1953 D. lu İzmir 1337 Sk No: 38 

de oturur. 
Suç Kız kaçırmak ırza geçmek 
Suç Tarihi: 13/1/1982 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizin 25/4/1984 günlü 

kararı ile TCK. 430/2, 59, 647 S. K. 4. maddeleri ile verilen 15.000 TL. ağır para ceza
sı, sanığın gıyabında verilmiş olup sanığa tebliğ edilemediğinden hükmün Resmi 
Gazete'de 2701 S. h Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, hük
mün ilanından sonra 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün 
kesinleşmiş sayılacağına, ilan masrafının sanıktan alınmasına oybirliğiyle karar 
verildi. 10730/11 



12 Temmuz 1984 — Sayı: 18456 RESMİ GAZETE Sayfa : 33 

Bursa 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1083/1437 
Davacı Sadiye Çagalı vs. vekili Av. Alaettin Yıldız tarafından davalılar Hida

yet Cebeci ve arkadaşları aleyhlerine açılmış bulunn ızale-i şüyuu davasının yapılan 
muhakemesi sırasında : 

Bursa Soğanlı Köyü Yahudi Fabrikası bitişiğinde ikamet ettiği bildirilen Ahmet 
Aytekin ve Bursa Piremir Mah. Işıklar Caddesi No. 29 da ikamet ettikleri bildirilen 
davalılar Cemal Dursun ve Mustafa Dursun adlarına tebligat çıkartılmış ve'bilâ teb
liğ İade edilmiştir. 

Bursa Merkez Isme'tpaşa Sokağında kain tapunun 6/2 pafta, 374 ada, 168 par
selde 'kayıtlı taşınmazın satış yolu ile ortaklığının giderilmesi istenmiştir. Yukarıda 
adları yazılı davalılar Ahmet Aytekin, Cemal Dursun ve Mustafa Dursun'un duruş
manın bırakıldığı 24/7/1984 günü saat 9.05 de kendileri veya bir vekil ile gelerek 
beyanda bulunmaları, gelmedikleri takdirde dava konusu yerin satılarak ortaklığı
nın giderilmesine karar verileceği meşruhat» davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 9416 /1-1 

e 

İspir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/22 
Davacı İspirin Kuymaklı Köyünden Güllizar Çoruh'un davalılar aynı köyden 

Yaşar Çoruh, Hadise Çoruh ve Binnaz Çoruh aleyhlerine açmış olduğu 21.260,— lira 
maddi ve 15.000,— lira manevi tazminat daavsının Mahkemtemizde yapılan açık du
ruşması sırasında : 

Davalılardan İspirin Kuymaklı Köyünden Mevlüt oğlu, Yaşar Çoruh'un göste
rilen adreste bulunmayıp ve tebligata salih açık adreside meçhul olduğundan bu şah
sın duruşmanın bırakıldığı 1/10/1984 tarihinde saat 10.00'da duruşmada bizzat ken
disinin hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği tak
dirde hakkında gıyap kararınında ilânen tebliğ edileceği ve ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere Hâ
ilen tebliğ olunur. 7950 / 1-1 

••• • 
Gerede Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

1983/366 
Davacı Osman Demir tarafından davalılar Ifaket Demir, Ali Demir, Selahat-

tin Demir, Muhsin Demir, Münevver öztürk ve Salih Demir aleyhine açmış olduğu 
tashihen tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen 
ara kararı gereğince: 

Davalılardan Ali Demir, Selahattin Demir ve Salih Demirin bütün aramala
ra rağmen adreslerinin bulunamadığı, zabıtaca yapılan tahkikatda tesbit edileme
diği, bu nedenle dava dilekçesi kendisine tebliğ edilemediğinden Mahkememizin 
9/10/1984 günü yapılacak açık duruşmasında kendisi veya kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi, aksi halde dava gıyabında yürütüleceği, dava dilekçesi yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 10662 
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Aydın Asliye İkinci Hukuk Hakimliğinden : 

1983/216 
Davacı Hasbiye Eral vekili Av. Kemal Aykutlu tarafından davalı Mehmet Eral 

aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sonunda Mahkememizce yuka
rıda esas numarası yazılı 22/2/1984 tarih ve 1984/38 sayılı kararı gereğince Aydın 
Merkez Köşk Soğukkuyu Man Cilt : 125 - 04, Sayfa : 82, Kütük : 349 da nüfusa ka
yıtlı Feyzuliah oğlu 1942 D. lu Mehmet Eral İle Alı kızı 1981 D. lu Hasbiye Eral'ın 
M. K. nun 134 ve Uerlki maddelerine tevfikan boşanmalarına, tarafların müşterek 
çocukları 1978 D. lu Rahşan ile 1981 D. lu Füsun Eral'ın velayetlerinin davacı anası 
Hasbiye Eral'a bırakılmasına, her ayın 1 ndl günü ile dini bayramların 2. ve 3 ncü 
günleri çocukların babalan davalı Mehmet Eral yanında kalmak suretiyle bu şekilde 
şahsi münasebet tesisine kanun yolu açık olarak karar verilmiş olup davalı Mehmet 
Eral'ın yapılan araştırmaya rağmen tebligata sarih adresi tahkik edilememiş ve bu 
yolda duruşma gününü ihtiva eder tebligat ile gıyap karanmn ilânen yapılmış oldu
ğu anlaşılmış olduğundan buna göre iş bu karann Resmi Gazete'de neşir tarihinden 
itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılarak verilen bu karan davalı 30 
gün içinde temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği tebligat yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 8448 / 1-1 

• • • 
Sorgun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/845 
K. No : 1984/372 
Davacı Satılmış Turan vekili Av. Orhan Baran tarafından davalı Döndü Tu

ran aleyhine açılan boşanma davasının yapılan muhakemesi sonunda : 
Mahkememizden verilen karar gereğince Yozgat İli, Sorgun ilçesi Bahadır Ka

sabası Hane 66 da nüfusta kayıtlı Ali ve Gülüzar'dan olma davacı Satılmış Turan 
ile Mustafa ve Gülbahar'dan olma 16/10/1941 D. lu davalı Dhndü Turan'm M. K. nun 
134. maddesi uyarınca boşanmalarına, aynı Yasanın 142. maddesi gereğince davalının 
bir yıl müddetle evlenmekten memnuniyetine, 

Tarafların müşterek çocukları Dürdane, Ali, Gülüzar, Taki Cem Turan'm ve
layetlerinin davalı anneye verilmesine, taraflar aynı şehirde oturduklan takdirde dini 
ve milli bayram günleri ile hafta tatillerinde, ayn şehirde oturduklan takdirde her 
yılın 1 Temmuz 30 Temmuz tarihleri arasında davacının çocukları ile şahsi müna
sebet tesisine, davalının velayeti altında bulunan çocuklar Gülüzar, Taki ve Cem Tu
ran için 5.000,— liradan 15.000,— lira iştirak nafakasının davacıdan alınarak davalı 
anneye 27/4/1984 tarihinden geçerli olmak üzere verilmesine karar verilmiş olup İlâ
nın neşir tarihinden itibaren 30 gün İçinde temyiz edilmediği takdirde ilâmın kesin
leşeceği karar tebliği yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 7951 /1-1 

• 
İzmir 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/222 
Davacılar Orhan Kubllay özbay, Halil Kazaz ve AI1 Gürsel vekilleri tarafından 

davalılar Mahmut Büyükkırcalı ve Hamdi Erdem aleyhlerine açılan Mülkiyet tesbitl 
davası dolayısıyla; 

Bütün aramalara rağmen bulunamıyan davalı Hamdi Erdem'e dava dilekçesi 
tebliğ edilemediğinden ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir. 

Bu davalının İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak 27/9/1984 günü 
saat 10.00'daki duruşmasında hazır bulunması veya vekil bulundurması aksi halde 
davalıya aynı şekilde gıyap kararı tebliğine karar verileceği davetiye yerine geçmek 
üzere üân olunur. 8449/1-1 
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Doğanşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/53 
Davacı Doğanşehir İlçesi Dedeyazı Köyünden Hayri Çakır vekili Av. Mehmec 

Miran tarafından davalı Bayan Dağman Pranziska Hennicke aleyhine açılan boşan
ma davasının yapılan mahkemesinde : 

Yapılan tebligatların geri çevrilmesi ve adres tahkikinde adresinin tesbiti müm
kün olmayan davalıya dava dilekçesinin tebliği için ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 14/9/1984 günü saat 10.00 da duruşmada hazır bulun
maları veya bir vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim 
olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 8848 /1-1 

Çayeli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/131 
Kamu hakları tarafından davalı Mustafa Kısır ve arkadaşları aleyhine açılan 

MTTB Çayeli Dernek Şubesinin feshi davasının yapılan açık yargılaması sırasında 
verilen ara kararı gereğince : 

Davalı Mustafa Kısır'm adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunmadığı, gıyap 
kararının tebliğ edilmediği nedeniyle davalı Mustafa Kısır hakkında ilânen gıyap ka
ran çıkarılmasına karar verilmiş olup bu kere duruşmanın atılı bulunduğu 24/7/1984 
günü saat 9.45 de duruşmaya gelmesi, gelmediği takdirde davanın gıyabında sonuç
landırılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

6653 / 1-1 

Kars 1. As. Hük. Hâkimliğinden : 

1979/109 
Davacı Mehmet Baykara, tarafından davalılar Hazine Belediye aleyhine Mah

kememizde açmış olduğu tapu iptali ve tescil davasının duruşması sırasında verilen 
karar gereğince, davacı Mehmet Baykara'ya gıyap karanmn tebliğine karar veril
miş olup karar gereğince duruşması olan 12/9/1984 günü Mahkememizde hazır bu
lunmanız, gerektiği aksi halde dava gıyabınızda devam olunacaktır. Gıyap kararının 
tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 7095/1-1 

Artırma, Eksiltme ve İhale ilânları 
îzmir Jandarma îkmal Merkezi Komutanlığı 1 Nolu İhale Komisyon Başkan

lığından : 

Jandarma Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktan ile keşif bedeli ve 
geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati yazılı l kalem inşaat ihalesi 2886 sayılı 
Devlet İhale Yasasının 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile yaptırıla
caktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komu
tanlıkları ile İzmir Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı ı Nolu İhale Komisyon 
Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplan ile birlikte şartnamede is
tenilen belgeleri ihale saatine kadar komisyona vermiş olmaları, postada vaki 
olacak gecikmelerin kabul edilmiyecği ilan olunur. 

Cins ve Miktarı: Uşak-Eşme İlçe J. Bl. K. lığı 4 daireli Lojman inşaatı. 
Tahmini Bedeli: 24.969.516 TL., Geçici Teminatı: 749.090. TL. İhale Gün ve Saati: 
23 Temmuz 1984 Pazartesi Günü saat 10.00., 
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NOT: ihaleye İştirak edeceklerin 17 Temmuz 1984 Salı günü mesai bitimine 
kadar yeterlik belgelerini almak için Uşak ili Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri gereklidir, iştirakçiler kanuni kesin teminat üstünde, kesin teminat tek
lifinde bulunabileceklerdir. 11149/2-2 

Eskişehir Hv. İkm. Bkm. Mrk K. lığı Sat. Alm. Kom. Başkanlığından: 

Aşağıda yazılı bir kalem ihtiyacın 2886 sayılı Kanuna göre kapalı teklif usulü 
ile İhalesi hizasında yazılı gün ve saate Komisyonumuzda yapılacaktır. Teklif mek
tupları ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığı teslim edilecektir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez, isteklilerin 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi 
Odası belgesi veya noterden tasdikli sureti ile ikametgah adreslerin havibelgeleri 
belirtilen saatte dış zarf içinde komisyonumuza vermeleri gerekmektedir. Komisyonu
muz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. Evsaf ve şart
nameler Komisyonumuzda 1. Tak. Hv. Kv. Hv. Sat. Alm. Kom. Baş. lığında görüle
bilir. Ayrıca Ankara İstanbul ve Bursa Lv. A. de görülebilir. Özel şartnamenin 16. 
maddesi gereğince alınacak yeterlilik belgesi ve Noterden tasdikli imza sirkülerini 
dış zarfa koymaları gerekmektedir. 

Cinsi: Enter 1830 araçlarına otobüs karisörü yapımı montajı, Miktarı: 23 adet 
Tahmini: 56.350.000,— Geçici Teminatı.- 1.890.500,— İhalenin tarihi günü ve saati 
27 Temmuz 1984 Cuma saat 15.00'de 11287 / l - l 

Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden: 

Tahmin 
Edilen Bedel İHALE 

İşin Mahiyeti Miktarı Lira Kr. Tarih ve Saati 

1) Liyofilize cihazı (Freeze DR YER) 
7.000 10.000 Şişe kapasiteli 2 Adet 64.000.000,— 23/7/1984 - 11.00 

2) Liyofili/e Cihazı (Freeze DRYER) 
3.000 - 5.0C0 Şişe kapasiteli 1 Adet 25.000.000,— 

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 3 adet Liyofilize cihazı 23/7/1934 tarihimle 
Pazartesi günü saat 11.00'de Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü idare bi
nasında 28Gti sayılı Kanunun 51. maddesi İP) fıkrası gereğince açık teklif usulü ile 
pazarlıkla dış alım yapılacaktır. 

İsteklilerden aranılacak belgeler ile cihazların özelliği şartnamesinde yazılı
dır. Şartname Etlik'de Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden ücretsiz temin 
edilebilir. Açık teklif mektuplarının adı geçen Müdürlükte İhale Komisyonu Baş
kanlığına saat 10.00'a kadar verilmiş olacaktır. 11407/1 1 

9 • 
D U Y U R U 

Doğu Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden 20 Haziran 1934 tarih ve 
İÖ437 sayılı R. Gazetede yayımlanan ilanlarının 5. maddesinin son cümlesi (Teklif 
aynı gün saat 15.30 da açılacaktır) iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10045/1-1 
e 

D U Y U R U 
M.S.B. Levazım Amirliği 4. Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığı'nın 3/7/1984 

tarih ve 18447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlânın 2 nci sırasındaki işin keşif 
bedeli 90.000.000,— TL. olması gerekirken 25.000.000,— TL. olarak yayımlanmıştır. 

ilgililere duyurulur. 10194 / l - l 



Burdur Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N 
Adı Yal Duran 

Aafatt 

Yeşfttova 

Om, Nev'i Bor *» Sauıı 

3. S. N. B. Ç k Tomruk 

3. S. K. B. Çk. Toaarak 
3. S. ti. B. Çz. Tomruk 

3. S. N. B. Çz. Tomruk 

3. & I. E Çz. Tomruk 

Ağlasun Bö lges i Emval Toplamı 

Astafc 3. S. R B. Çz. Tomruk 

işletme Emval Toplamı 

P a r t i M 1 I T A R Mufa. Sat Bed. % 7,5 Teminatı 
Ada* Adat M*. UraKr. Ura IV. 

4 532 114.425 ıa.ooo,— 156.000.— 
1 117 2ft2a9 13.000,— 2 0 . 0 0 * — 
3 101 57.5B» 24.000,— 108.000— 

44 es» 135*. 12« 17.000,— 1.746.300,— 

2 22a 4a.au 12400 ,— 43.08»,— 

54 7887 1 5 M . 0 M 2 . 0 8 * 2 0 0 , - -

\ 117 ıa4aa 12.200,— 17.080,— 

55 7784 18UL52S 2.085.200 — 

1 — İstetmemiz Ajiatım Bölgesi Ağlasun istif Yeri ve Y e ş i l o v a İstif Yerinden yukarıda cins ve miktarı yazılı 55 parti ça-
ŞÜH cins orman ürünlerinin % 5 0 s i ile faizi peşin. % 5 0 s i 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu kajfiİTftınd^ olmak üzere 
moda! şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 23 Temmuz 1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de İşletmemiz 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Merkezi Satış Salonunda 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, İsparta Orman Bölge Başmüdür
lüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Kütahya, Denizli, Bucak, Eğridir, Ş. Karaağaç, Gölhisar, Sütçüler, Eskişehir. Beyşehir. Afyon 
ve İsparta Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarım İşletmemiz Veznesine yatırmaları ilan olunur. 10997 / 2-2 
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Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deposu 

Gümüşalan 
G. Alan, Keşirlik 
G. Alan, Keşirlik 
G. Alan, Keşirlik 
G. Alan, Keşirlik 
G. Alan, Keşirlik 
Gümüşalan 
Gümüşalan 
G. Alan, Keşirlik 
G. Alan, Keşirlik 
Gümüşalan 
Gümüşalan 
G. Alan. Keşirlik 
G. Alan, Keşirlik 
Kurudere, Keşirlik 
Kurudere, Keşirlik 
Kudurede 
G. Alan, Kurudere 
Gümüşalan 

Yol Durumu Cins ve Nev'i 

Asfalt 2. S. N. B. Kalın Meşe Tom. 
2. S. K. B. Kalın Meşe Tom. 
3. S. N. B. Paçal Meşe Tom. 
3. S. K. B. Paçal Meşe Tom. 

» 3. S. N. B. Saçlımeşe Tom. 
3. S. K. B. Saçlımeşe Tom. 
2. S. N. B. Kalın Kayın Tom. 
2. S.K. B. Kaim Kayın Tom. 
3. S. N. B. Kalın Kayın Tom. 

» 3. S. K. B. Kalın Kayın Tom. 
2. S. N. B. İnce Kayın Tom. 

» 2. S. K. B. İnce Kayın Tom. 
3. S. N. B. İnce Kayın Tom 
3. S. K. B. İnce Kayın Tom. 
3. S. N. B. Paçal Kayın Tom. 
3. S. K. B. Paçal Kayın Tom. 
3. S. K. B. Kavak Tomruk 
2. S. Meşe Maden Direk 
2. S. Kayın Maden Direk 

Parti MİKTARI Muham. Bedeli % 7.5 Teminatı 
Adedi M 3 . Dml Lira Kr. Lira Kr. 

1 8.972 31.200,— 21.000,— 
1 7.285 25.800,— 14.000 — 
6 164.890 18.900,— 234.000,— 
4 92.736 12.800,— 89.000,— 
4 129.967 11.500,— 112.000,— 
5 97.340 9.200,— 67.000 — 
4 100.986 31.300,— 237.000,— 
2 44.363 25.800,— 86.000,— 
8 217.994 21.300 — 350.000,— 
8 134.709 13.900,— 140.000,— 
2 39.135 23.200,— 70.000,— 
1 1.825 19.600,— 3.000,— 

14 388.832 16.600,— 485.000,— 
5 123.221 11.600 — 108.000,— 
2 25.701 19.000,— 37.000,— 
2 28.557 12.800,— 28.000,— 
1 2.743 9.200,— 2.000,— 
3 42.247 13.100,— 42.000,— 
2 40.513 11.800,— 36.000,— 

73 1692.016 2.161.000,— YEKÛN 
1 — İşletmemizin muhtelif istif yerlerinde mevcut 73 parti muhtelif cins orman emvali % 50 peşin, kalanı % 40 faizi 3 ay 

vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında satılacaktır. 
2 — Satış 24 Temmuz 1984 Salı günü saat 14.30'da işletmemiz binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Bu satışa ait satış öncesi bilgi cetveli ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul Orman Bölge Başmüdürlü

ğünde, ilan ise Demirköy, Vize, Çatalca, İstanbul, Düzce, Hendek, Adapazarı, İzmit, Bursa, Bilecik ve İnegöl İşletmelerinde 
görülebilir. 

4 — Alıcıların belirtilen gün ve saatten evvel % 7,5 teminatlarını yatırmaları teminat makbuzları ile Komisyona müra- jj 
caatları ilân olunur. 11291 / l - l 
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Devlet Orman işletmesi Kaş Müdürlüğünden: 
Muhammen 7,5 

Yol Parti M i k t a r ı Bedeli Teminatı 
D e p o s u Durumu C i n s ve N e v ' i Adedi Adet M 3 . DM". (TL.) (TL.) 

Sinekçi Asfalt 3. S. N. B. Sedir Tom 21 2817 575.867 19.000 820.700 
Seyirçam «r 3.S. N. B.Çz. Tomruk 29 5154 1029.349 15.000 1.157.800 
Seyirçam 3. S. N. B. Ardıç Tom. 4 516 119.402 15.000 146.000 
Seyirçam » 3. S. K. B. Ardıç Tom. 2 195 52.137 11.500 45.000 
Acısu 2. S. Çz. Maden Direk 2 1462 72.106 9.000 48.700 
Seyirçam, Acısu K. Ç. Çz. Sanayi Odunu 8 3717 211.356 8.500 134.900 
Toptaş, Gedikbaşı, Çatak Or. Iç. Stb. N. B. Sedir Sırık 3 — 82.000 St. 4.000 24.600 
Acarpayırı, Alaprnar 
Doğantaş ve Zivtlice » » » N.B.Çz. Sırık 4 — 68.000 St. 4.000 20.400 
Toptaş, Gedikbaşı m » » Sedir Yarma Sanayi Od. 3 — 83.000 St. 4.000 24.900 
Toptaş, Çaltılıkuyular B » Ardıç Yarma Sanayi Od 2 — 12.000 St. 4.000 3.600 
Ağılhçukur, Dayakh » I» » Yapraklı Yakacak Odunu 2 — 212.000 St. 2.300 22.200 
Çatak, Ağılhçukur, 
Alapınır, Bodrum » » I* ibreli Yakacak Odunu 36 — 3656.000 St. 2.000 584.400 

YEKÛN 116 2.997.200 
1 — işletmemiz depolarında bulunan cins ve miktarı yazılı 116 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'si ile vergi ve re

simleri peşin % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere 171/A EK 1 Nolu şartname hükümleri 
uyarınca açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 24/7/1984 tarihine raslıyan Salı günü saat 13.00'de Kaş Orman İşletme Müdürlüğü binasında toplana
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — İşbu Orman emvalleri 1983, 1984 yılı istihsalleri olup standardizasyonlarına göre hazırlanmıştır. 
4 — Bu satışa ait ilan ve şartnameden Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü Adana, Mersin, İs

parta, Ankara, Burdur İşletme Müdürlükleriyle İşletmemizde görülebilinir. 
5 — Alıcıların belirli gün ve saatde işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici 

teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları. Teminat Mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adı satış tarihini bil
dirmeleri ve katılanların teminat makbuzlarıyla komisyona müracaatları ilan olunur. 11006/1-1 
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Şayia : 40 *FSMÎ GAZETE 12 Temmuz 1984 — Sayı ; 1845e 

Fethiye Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden 

Sıra 

No : 

1 — 

2 — 

Tapılacak İşin Cinsi Yeri 
Kes. bedeli 

Ura 

Ölüdeniz Orman içi Dinlenme yeri 
yeraltı elektirik tesisatı yapımı 
KUçükkargı Orman İçi Dinlenme 
yeri yeraltı elektirik tesisatı ve so
kak aydınlatma isi 
Katrancı Orman içi dinlenme yeri 
yeraltı elektrik tesisatı ve sokak ay
dınlatma 5şl 

Fethiye - ölüdeniz 1.138.592 

Fethiye - K. Kargı 1.449.736 

Geç. Tem. 
Lira 

86.000 

109.000 

Fethiye - Katrancı 1.449.635 109.000 

4.037.963 304.000 
1 — Müdürlüğümüz orman içi dinlenme yerlerine alt olup yukarıda Uç kalem 

halinde belirtilen isler % 15 Taşaron karlı olarak Orman Genel Müdürlüğü Emanet 
inşaat Yönetmeliği bünyesi içinde Orman İşletmesi Döner Sermayesi Yönetmeliği 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işlerle ilgili şartname İşletmemizde ve Muğla Orman Bölge Başmü
dürlüğü işletmeleri ile Ankara, İzmir, İstanbul Orman İşletme Müdürlüklerinde gö
rülebilir. 

3 — Malzeme ve nakilleri elektirik tesisatım yapacak müteahhide ait olup 
bu işlere ait keşif evrakları işletmemizde görülebilir. 

4 — Eksiltme 23/7/1984 Pazartesi günü saat 10.00 da İşletmemizde yapıla
caktır. 

5 — İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp işi verip vermemekte serbes-
tir. 

6 — İhaleye girmek isteyenlerin İlgili şartnamede belirtilen evraklarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden evvel komisyonumuza vermiş ve geçici teminat
larını işletmemiz veznesine yatırmış olmaları gerekir. 

7 — İsteklilerin elektrik mühendisi olmaları şarttır. 
8 — Belirtilen işlerin tamamına teklif verilebileceği gibi herhangi blrinede 

verilebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi işyeri olarak ayrı ayrı yapılacaktır. 
9 — Telgrafla yapılan müracaatlar, postadaki gecikmeler ve şartnamede iste

nen belgeler teklif mektuplarına eklenmiş veya eksik eklenmişse teklifler kabul edil
meyecektir. 

İlan olunur. 10998 / 2-2 

Samsun Petrol Ofisi A. Ş. Bölge Müdürlüğünden e 

1 — Samsun Petrol Ofisi A. Ş. Bölge Başmüdürlüğünün Müdüriyet kısmının 
ön tarafı anroşman inşaatı işi 1984 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiat analizine 
göre emanet usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin keşif bedeli Bayındırlık Bakanlığı 1984 yılı birim fiatlarına göre 
9.782.000 TL. olup geçici teminatı 293.460. TL. dir. 

3 — Bu işe talip olanlar proje ve evrağı incelemek ve daha fazla bilgi almak 
için çalışma saatleri içinde Samsun Petrol Ofisi A. Ş. Bölge Başmüdürlüğü Teknik 
Şube Müdürlüğüne başvurabilir. 

4 — İsteklilerin ihaleye katılma (yeterlik! belgesi alabilmesi için ihaleye katı
lacaklarını bildiren bir mektubu aşağıdaki belgelerle birlikte engeç 16/7/1984 günü 



12 Temmuz 1984 — Sayı: 1845ü RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

saat ll.OO'e kadar Samsun Petrol Ofisi A. Ş. Bölge Başmüdürlüğünün Muhaberat 
Servisinde olacak şekilde göndermeleri veya bizzat vermeleri gerekmektedir, 

a) 1984 yılma ait Ticaret Odası belgesi. 
bl En az bu işin keşif bedeli kadar bu tür veya benzeri bir işi bir defada 

bitirdiğine dair iş bitirme belgesi ve bedeli kadar (A.B.C.H.) grubu müteahhitlik 
karnesinin aslı ve noterden tasdikli sureti (gerektiğinde karne aslı komisyonca iste
nebilir.) 

c) Makina teçhizat bildirisi (belgeleriyle birlikte) 
d) îlk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ve mali durum 

bildirisi. 
e) Oda sicilleri ve noterden tasdikli teknik personel bildirisi, 
f) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin verildiği tarihte adına taahhüde bağ

lanmış olan işleri belgeleri İle açıklayan taahhüt bildirisi, 
g) İşin yerini gördüklerine dair Samsun Petrol Ofisi A.Ş. Bölge Başmüdürlü

ğünden alacakları yer görme belgesi, 
h) İsteklilerin şirket olması halinde, şirketin noterden tasdikli imza sirküleri. 
5 — İhaleye katılmak üzere istenen belgeleri süresi içinde vermiş olan istek

lilerden ihaleye katılmaları uygun görülenlerin ihaleye katılma belgesini almak 
üzere 20/7/1984 gününden İtibaren Teknik İşler Şube Müdürlüğüne başvuracaklar
dır. 

6 — İhale Petrol Ofisi A. Ş. Emanet Komisyonu Başkanlığına 27/7/1984 tari
hine rastlayan gün saat 15.00 de teklif zarfları Bölge Başmüdürlüğümüz Muhabe
rat Servisine teslim edilecektir. Zarflar aynı gün saat 16.00'da açılacaktır. 

7 — Petrol Ofisi A. Ş. 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp yaptığı inceleme sonu-
c ı yeterlik belgesi verip vermemekte serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak 
zorunluluğunda da değildir. 

8 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar telgrafla yapılan ve postada mey
dana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

11068 / 2-2 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabipliğinden : 

Cinsi : 1 — Demirbaş Cihaz ve Aksesuarları (Video Sistemi), Miktarı : 7 Ka
lem, Geçici Teminat: Verilen teklifin % 3 nispetinde, İhalenin Şekli : Teklif alma ve 
pazarhk, Tarihi : 19/7/1984 Perşembe günü saat 10.00 da. 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin 1984 Mali yılı ihtiyacı olan 7 kalem 
Video Cihazı ve diğer aksesuarları yukarıda yazılı tarihte teklif alma ve pazarhk 
usulü İle ihaleye çıkarılmıştır. 

Şartnameler Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında 
görülebilir. 

İhaleye iştirak etmek isteyenler teklif mektupları ile diğer belgeleri havi zarf
lan ihale günü ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Hastanemiz Döner Sayman
lığına vereceklerdir. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Döner Sermaye Saymanlığımız 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihale 209 sa

yılı Döner Sermaye Kanununun 8 ncl ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 106 sayılı 
Yönetmeliğin 18 ncl maddesinin (a) ve (d) fıkralarına göre yapılacağından Komis
yonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlân olunur. 10914 / 2-2 



Çatalzeytın Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden. 

D E P O S U N U N Parti M İ KT A R I Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
Adı Yol Durumu Emvalin Cins ve N e v i Adedi Adet M-\ Dm3. L i r a K r . Lira Kr. 

Değirmenyanı Stabilize 2. S. N. B. Çam Tomruk 2 68 38.710 33.000,— 96.000.— 
3. S. N. B. Çam Tomruk 16 1431 602.552 22.000 — 995.000,— 
2. S. N. B. Gök. Tomruk 3 206 109.830 32.000,— 264.000,— 
3. S. N. B. Gök. Tomruk 15 1773 653.572 21.000,— 1.031.000,— 
2. S. K. B. Kal. Kayın Tomruk 2 60 24.224 32.000,— 58.000,— 
3. S. K. B. Kal. Kay. Tomruk 3 149 67.905 27.000,— 126.000,— 

a » 2. S. N. B. Kayın Maden Direk 3 693 62.817 14.000 — 66.000,— 
„ w 2. S. N. B. Meşe Maden Direk 1 77 6.698 15.000 — 8.000 — 
» » İbreli Yakacak Odun 10 Ster 1000.000 3.700.— 278.000,— 

TOPLAM 55 1566.308 M 3 . 2.922.000,— 
1000.000 Ster 

1 — Yukarda cins ve miktarı, muhammen bedeli ile geçici teminatı gösterilen orman ürünleri % 50'si ile % 40 faizi ve 
vergileri peşin alınmak koşuluyla mal bedelinin c'c 50'si 3 ay vadeli olarak kat'i müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu 
veya her an paraya çevrilebilir nitelikte devlet tahvili alınmak suretiyle şartnamesi esasları dahilinde açık artırmalı olarak satı
şa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırmalı ihale 26 Temmuz 1984 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait müfredatlı ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Böl
ge Başmüdürlüğü, Türkeli, Sinop, Bozkurt, inebolu, Kure, Orman işletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların 26 Temmuz 1984 Perşembe günü saat 13.00'e kadar almak istedikleri partilere ait geçici teminatlarını yatıra
rak makbuzları ile birlikte yukarda belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, satışa katılabilmek için teminat olarak banka 
mektubu vereceklerin mektuba işletmemiz adını ve satış tarihini yazdırmaları şarttır. İlân olunur. 11073 / 2-1 
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Demirköy Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Deposu 

K. Yokuş 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
S. Yolu 
K. Yokuş 
S. Yolu 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
S. Yolu 
S. Yolu 
K. Yokuş 
S. Yolu 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
S. Yolu 
K. Yokuş-
K. Yokuş 
K. tokuş -
K. Yokuş 
K. Yokuş -

T. Başı-S. Yolu 
T. Başı - S. Yolu 

- S. Yolu 

- S. Yolu 

T. Başı 
T. Başı 
T. Başı 
T. Başı 

T. Başı-S. Yolu 

T. Başı - S. Yolu 

T. Başı 

Yol Parti 
Durumu Cinsi, Nev'i, Boyu Adedi 

Asfalt Kayın Tom. IIISNB. Kİ. 6 
Stablize Kayın Tom. III. SNB. In. 8 

Kayın Tom. III. SKB. Kl. 3 
Kayın Tom. III. SKB. İn. 2 
Kayın Tom. II. SNB. Kl. 2 
Kayın Tom. II. SNB. İn. 1 
Kayın Tom. II. SKB. Kl. 1 
Meşe Tom. III. SNB. Paçal 7 
Meşe Tom. III. SNB. K l 1 
Meşe Tom. III. SNB. In 1 
Meşe Tom. III. SKB. Paçal. 2 
Meşe Tom. III. SKB. İn. 1 
Meşe Tom. III. SNB. Saç. 3 
Meşe Tom. III. SKB. Saç. 2 
Kavak Tom. III. SNB. 8 
Kavak Tom. III. SKB. 1 
Gürgen Tom. III. SNB. 1 
Kızıl Tom lı. SNB. 2 
Kızıl Tom. III. SKB. 1 
Kızıl Tom. III. SNB 9 
Kayın Maden Direk II. S. 2 
Meşe Md. Direk II. S. 5 
Kavak Md. Direk II. S. 1 
Kızıl Mdı. Direk II. S. 3 

GENEL YEKUN 73 

M İ K T A R Muh. Bedeli % 7,5 Teminat 
Tem

m
u: 

Adet M 3 . Dm3. Lira Kr. Lira Kr. 

Tem
m

u: 

400 152.670 21.300,— 243.000.— 
N 

<o 
1378 245.309 16.600,— 305.000.— S 
245 69.909 13.900,— 73.000,— 1 

w 416 37.175 11.600 — 32.000,— 
1 
w 

105 41.429 31.300,— 37.000,— 
143 26.739 23.200,— 46.000 — 
38 13.597 25.800,— 26.000,— i 

932 205.072 18.900,— 290.000,— 
86 27.345 21.300,— 44.000,— RESİ 215 36.134 18.900 — 51.000 — 

RESİ 

285 44.170 12.800,— 43.000 — 
280 
429 

25.313 
114.793 

12.800,— 
11.500,— 

24.000 — 
98.000,— 

G
A

ZETE 196 37.695 9.200,— 26.000,— 

G
A

ZETE 

1011 208.734 11.500 — 179.000,— 

G
A

ZETE 

139 14.747 9.200,— 10.000,— 
84 17.277 18.700,— 24.000 — 

133 43.588 25.000,— 82.000 — 
254 37.165 11.400,— 31.000,— 

1128 242.052 19.000,— 342.000,— 
605 28.305 11.800,— 25.000,— 

2415 101.009 13.100,— 100.000,— Say 262 23.087 8.200,— 14.000,— 

Say 

564 40.657 11.800,— 35.000,— & 

11741 1833.971 2.240.000,— 
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1 — İşletmemiz muhtelif depolarında bulunan cins ve miktarı yazılı 73 parti, 11741 adet, 1833,971 M 3 , çeşitli cins orman em
vallerinin tutar bedelinin % 50'si peşin bakiyesi için müddetsiz kesin banka mektubu karşılığında % 40 faizi peşin olmak üzere 
8 ay vadeli olarak % 80 gecikme faizi hesaplanarak model şartnameler gereği açık arttırmalı olarak satılacaktır. 

2 — Açık arttırma 23/7/1984 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.30'da işletme toplantı salonunda Komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

3 — Satış ile ilgili partilerin fiatları ve geçici teminatlarını gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü, istanbul, Bolu, 
Adapazarı, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile Vize, Kırklareli, Çatalca, Bahçeköy, istanbul İşletme Müdürlükleri ile 
işletmemizde görülebilir. 

4 — Satış 171/A-1-2-34 No. lu şartnamelerde yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılacaktır, 
yapılmış Ticaret ve Sanayi Odaları Belgeleriyle yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekir. 

İştirakçilerin son sene vizesi 
11008 / 2-1 

Fethiye Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Deposu 
Yol 

Durumu 

D. Başı Asfalt 

Gocek 

Cins ve Nev'i Boy ve Sınıfı Adedi Adet M s . Dm3. 
Muhammen Bedeli 

Lira Kr. 
% 7,5 Teminatı 

Lira Kr. 

III. S. Nb. Sed. Tomruk 3 228 48.505 19.000,— 69.120,— 
III. S. Kb. Sed. Tomruk 2 119 26.118 15.000,— 29.383,— 
II. S. Sed. Mad. Direk 3 S32 29.173 9.500,— 17.394.— 

Sedir Sanayi Odunu 2 225 26.740 8.000,— 16.044 — 
Sedir Sanayi Odunu 2 515 27.304 10.000,— 20.478.— 
III S. Nb. Çk. Tomruk 1 38 15.867 20.000,— 23.801 — 
III S. Kb. Çk. Tomruk 1 57 20.837 15.000,— 23.442,— 
III S. Nb. Çz. Tomruk 32 4217 959.774 16.000,— 1.151.727.— 
m. S. Kb. Çz. Tomruk l 213 24.865 10.000,— 18.648,— 
III. S. Kb Çz. Tomruk 30 4045 810.567 12.000.— 729.516,— 
Çz. Sanayi Odunu 31 8606 784.330 10.000,— 588.250,— 
Çz. Sanayi Odunu 5 1509 131.661 8.000.— 78.997.— 
III. S. Nb. Çz. Tomruk 10 1070 396.846 18.000 — 476.217,— 
III. S. Kb. Çz. Tomruk e 757 204.603 12.000,— 184.142.— 
Çz. Sanayi Odunu 2 447 78.617 10.000,— 58.963,— 
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• O " MufaaauMD Bedeli % 7.5 Temiaaau 
Deposu Dununu Ons ve Nev'i Boy ve Sınıfı Adedi Adet M*. Dm*. Lira Kr. Lira Kr. 

K. Kargı OL & Nb. Çz. Tomruk 5 68» nüm 16.080,— 210.106,— 
OL & Kb. O L Tomruk « 93» 2OSJB0 12.000,— 185.270,— 
Ç*. Sanayi Odunu 2 4 B » ~ mnonv 37J6»,— 

H. S. Nb. Çz. Tomruk 2 57 29JI04 21.000,— 46.232,— 
DL S. N b Çz. Tocaruk as 4490 uouaa 16.000,— ı.«a».eeav,— 
M . & Kfe.Cz. Tomruk 10 «15« COaVOO) 12.000,— 571JST?,-— 
Çz. Sanayi Odunu as «M2 10O201 10.000,— 099.873,— 
Çz. Kapak Tahtası i — 7 J O » — »J75 ,— 
Çk. Tel Direk 2 ta JOJOO 22.300,— - 19.000.— 32,9*1,— 
Çz. Tel Direk I 1» t J M UM>— 2.843,— 
IS. S. Nb. Ard. Tomruk 1 5 2J4* 13.000,— 2.091,— 
HL S. Kb. ArrJ. Tomruk 1 S M.0O0,— 2.190,— 
Ardbç Sanayi Odunu 1 80 tum 9.080,— 7.380,— 

Y E K Û N 233 382«« 69I&85? 6.89a478,— 

1 — İşletasaoaı depotannda mevcut buhınan yukarıda cins ve miktarı yazılı 233 parti çeşitli orman ürünleri % so'si ile % 40 
faizi ve Yergileri pasla, % so'si 3 ay vadeli süresiz ve kati teminat mektubu karşılığında olmak üzere ,Ek No: ı model şartname 
uyarınca açık arUnaab »atışa çıkarılmıştır. 

2 — Acık artırma 30/7/1904 gününe raslayan Pazartesi günü saat lOjOO'da isletmemiz satış sairmunria toplanacak Komis
yon buzunmda ysyüacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve bilgi cetveli O mw ı Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve bağlı İsletme
lerde v» işletmemizde görülebilir. 

4 — Ahcdarm be&rii gün ve saatte işletmemizde h a ir bu Ilınmaları ve ihale saatinden öncesine kadar geçici teminatlarını 
İşletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adım ve satış tarihinin be
lirtilmesi ve katılacaklarla teminat mektuplarını. İşletmemizce ve rüecek olan kıymetli evrak makbuzu ile Komisyona baş vurmaları 
şarttır. 

5 — Teminat olarak kati banka teminat mektubu ile heran paraya çevrilebilen Devlet tahvilleri kabul edilir. 

11292 / 2-1 
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Türk Hava Kurumundan .• 

1 — Türk Hava Kurumuna ait Ankara «Sıhhiye Merkez Işhanı» binasındaki 
2 No. lu dükkanın; Ankara Şube Başkanlığı ihtiyacını karşılamak üzere içinin dü
zenlenmesi ve asma kat yaptırılması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 4.793.025.— TL. olup, geçici teminatı 143.79ü— TL. dir. 
3 — İhalesi 24 Temmuz 1984 Sah günü saat 15,00'de Ankara'da THK. Genel 

Merkezi Satınalma Komisyonunda yapılacakır. 
4 — Bu işe ait dosya, Ankara'da THK. Satınalma Komisyon Başkanlığında 

mesai gün ve saatleri içerisinde görülebilir. 
5 — İsteklilerin en geç 18 Temmuz 1984 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar 

THK. Genel Merkez Evrakına yeterlik belgesi almak için müracat etmeleri gerek
lidir. 

6 — İstekliler yeterlik belgesi ve teminat belgesini havi kapalı zarflarını iha
le günü olan 24 Temmuz 1984 Salı günü saat 14.00'e kadar ihale saatinden l saat 
evvel Ankara'da THK Satınalma Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

7 — Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
11296 / 2-1 

• 
izmir Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, yeterlik belgesi için 

son müracaat tarihleri İle ihale gün ve saatlari belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işlerin ihaleleri İzmir Bayındırlık Müdürlüğü hizmet binasında ihale 
Komisyonunca karşılarında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Keşif ve ihale evrakları mesai saatleri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğün
de görülebilir. 

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) Karşılarında yazılı geçici teminat (Banka mektubu için süresiz ve Ümit da

hili) 
b) 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini. 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte ihale şartnamesinde birtilen ve 28/3/1981 

gün ve 17293 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Tesis ve Onarım lşılerine Katıl
ma Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan; 

a) Yapı Araçları bildirisi (İşin adına gerekil belgeleri ile) 
b) Teknik personel bildirisi (İşin adına noterden taahhüt) 
c) Taahhüt bildirisi (Usulüne uygun) 
d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ve banka 

referans mektubu 
e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli 

kadar işin ihalesine katılabileceklerini gösterir karşılarında yazılı gruptan müteahhit
lik karnesinin asimi ve örneğini ibraz etmek sureti ile Bayındırlık Müdürlüğünden 
alacakları Yeterlik Belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

5 — Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak yeterlik belgesi için son müracaat 
tarihi 17/6/1984 salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarında, kanuni kesin teminat üstünde, kesin te 
minat teklifinde bulunabileceklerdir. 

7 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz karşılığı ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
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8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
9 — Noter tasdiksiz fotokopiler geçersizdir. 
10 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil

giler ihale dosyasında mevcuttur. 
11 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitlnde ser

besttir. 
Keyfiyet ilan olunur. 

Keş. Bed. Teminatı Karne İhale gün 
İşin Adı Lira l i r a Grubu Ve Saati 

1 — Buca Atatürk izcilik kampı 
Onarım İnşaatı 8.000.000 240.000 İş Bitirme 23/7/1984 

Belgesi Saat: 11.00 
2 — Tire Kız Meslek Lisesi (500 

öğr.) İnş. (1988'ya sari) 120.000.000 3.800.000 B 23/7/1984 
Saat: 15.00 

11004/1-1 • 
Bursa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge 

Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı inşaat 2886 Seyılı Ka
nunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale Bursa Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda aşağıda 
belirtilen saatlerde yapılacaktır. 

3 — Bu işlere ait ihale şartnameleri ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte 
görülebilir. 

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) (Sırasında belirtilen) Geçici teminatını, 
b) 1984 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini ve şirketlerde ilk ilan ta

rihinden sonra faaliyet belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (İhale şartnamesinde belirti

len ve Yapı Tesis, Onarım İşleri ihalerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış 
olan yapı araçları bildirisini bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarım açık
layan mali durum bildirisini teknik personel bildirisini taahhüt bildirisini, ilgili ku
ruluştan alacakları yer görme belgesini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış ol
dukları ve aşağıda belirtilen karne grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesin.» 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ve örneğini (Noter tasdikli) 
ibraz suretiyle Yapı İşleri 2. Bölge Müdürlüğünden alacakları ihaleye girme belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü en geç ihale saatinden l saa. önce
sine kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — İstekliler kanuni kesin teminat üstünde kesin teminat teklifinde buluna
bileceklerdir. 

7 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 
İşin Adı: 1 — Atatürk Lisesi Ek Bina İnşaatı, Tahmini Bedeli.- 35.000.000.— 

Geçici Teminat: 1.050.000,—, Son müracaat tarihi: 19/7/1984, Saat 17.30, Perşem
be, Karne Gurubu: C İhale Tarihi ve Saati: 24/7/1984 Saat 11.00 Salı, 

11005/1-1 
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Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Pansiyon Binası İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — İşin tahmini bedeli 99.200.000.— liradır. 
3 — İhale Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü ihale 

komisyonunda 24/7/1984 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — İhaleye ait şartname ve diğer belgeler bedelsiz olarak Bayındırlık Müdür

lüğü ihale takip şefliğinde görülebilir. 
5 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin: 
a) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

azbu işin keşif bedeli kadar işin ihalesine kadar işin ihalesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesini, ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığının, Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine 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 havaleyle Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına en geç 20/7/1984 
Cuma tarihine kadar intikal ettirmeleri gerekir. 

6 — Yeterlik belgesine hak kazanmış istekliler kapalı tekliflerini en son 
24/7/1984 Salı günü saat 14.00'e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına sıra numara
lı alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

7 — İstekliler kapalı tekliflerini 2886 sayılı Kanunun 37. ve 38. maddelerine 
uygun olarak tanzim ederek mühürlemeleriyle birlikte dış zarflarının içerisine: 

A) Yeterlik belgelerini, imza sirkülerini, 
B) Keşif bedelinin % 3'ü tutarındaki 2.976.00.— liralık geçici teminat vezne 

alındısını, veya Maliye Bakanlığınca tefrik edilmiş bankalardan alınmış limit dahi
li teminat mektuplarım, (Nakit olarak teminat vermek isteyenler idareden Defter
darlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaklarına dair yazı almaları gerekir.) 

C) 1984 yılında tastik ettirmiş oldukları Ticaret Odası vesikasmı, iç zarfla
rına ise yalnız tekliflerini koymaları gereklidir. 

8 — Posta ile yapılacak müracatlarda son teklif verme saatine kadar kapalı 
tekliflerin komisyona ulaşması aksi halde tekliflerin geçersiz olacağı hususu ilgi
lilere tebliğen ilan olunur. 11167 /1-1 

• 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden-. 

1 — Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme 2490 
sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince müteahhit adına ve hesabına açık eksiltme 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Malzemenin cinsi: Ağır ve hafif vasıta radyötörleri, Miktarı: 1 Kalem, Tah
mini bedeli: 10.000.000,— Geçici Tem.: 300.000,— Şartname bedeli: 1.000,—, İhalenin 
tarihi ve saati: 30/7/1984 saat 11.00. 

2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. (Anafar-
talar îşhanı Kat. 11 Ulus/ANKARA) 
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3 — Şartname dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle 10. kat 8 no. lu 
odadan temin edilebilir. Şartname bedelinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı
na ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırı
larak alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de 
şartname gönderilir. 

4 — Yukarıda gösterilen ihaleye katılacak firmalar en geç 20/7/1984 günü 
mesai sonuna kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bulu
nacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 25/7/1984 tarihinden itibaren öğrenile
bilir. 

5 — İhaleye iştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine. 
a) Atölye personel ve teknik, personel bildirisi, 
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi, 
c) Bankalardan alınmış mali referans mektupları, 
d) Sanayi Odası kapasite raporunun ash ve noterden tasdikli sureti (geçer

lilik süresi dolmamış olacak) 
e) Varsa TSE standartlı uygunluk belgesini ekleyeceklerdir, 
6 — Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. Ancak imalatçı firmanın yet

kili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalatçı firmayd 
ait belgeleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almak için başvuruda 
bulunacaklardır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü iştirak belgesi almak için 
müracaat eden isteklilerin iş yerlerini görerek karar vermek hakkına sahiptir. İş
tirak belgesi alamayan istekliler ihaleye giremezler ve herhangi bir hak talep ede
mezler. 

7 — İsteklilerin ihalenin yapılacağı gün ve saatte geçici teminat mektubu 
(limit içi) veya teminat makbuzu, oda sicil kayıt sureti ve şartnamede istenilen 
belgelerle beraber Komisyon Başkanlığında bulunmaları şarttır. 

8 — Teklif mektubu kabul edilmez ilan olunur. 11169 / l - l 
« 

Adana Vilayeti İl Daimi Encümeninden: 

1 — Aşağıda yapılacağı yer, keşif bedeli, geçici teminatı yazık 1 adet Ortaokul 
Binası Onarım İnşaatı işi 2888 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Mukavelesindeki 
şartlarla taliplisine Kapalı Teklif usulü ile 25 Temmuz 1984 Çarşamba günü 10.00'da 
Vilayet Binasında toplanan II Daimi Encümeninin de ihalesi yapılacaktır. 

2 — Keşif, Şartnme v.s. evraklar hergün mesai saatleri dahilinde Milli Eğitim 
Müdürlüğü İnşaat Bürosu veya İl Daimi Encümeni Bürosunda görülebilir. 

3 — Taliplilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için 23 Temmuz 1984 günü mesai 
bitimine kadar Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat ederek iştirak belgelerini alma
ları şarttır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Geçici Teminatlarım, 
b) 1984 Yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgelerini 
c) Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları iştirak belgesini, usulüne göre 

hazırhyacakları teklif mektupları ile beraber zarfa koyarak saat 9.00'a kadar Vilayet
te İl Genel Meclisi salonunda toplanan İl Daimi Encümeni Başkanlığına verecek
lerdir. 

5 — Telgrfla müracaatlar ve Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
Sıra No: 1, İşin Adı: Adana Merkez İstiklal Ortaokulu Onarım inşaatı. Keşif 

Bedeli: 24.000.000,— Geçici Teminatı: 720.000,— 
11288/1-). 
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Türkiye Emlak Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Bankamızca aşağıda nitelikleri belirtilen otolar satışa çıkarılacaktır. 
Satışa çıkarılacak otoların muhammen bedelleri ile yatırılacak teminat mik

tarları hizalarında gösterilmiştir. 
Muhammen Geçici 

M a r k a s ı M o d e l i C i n s i 
Bedeli 
(TL.) 

Teminat 
CTL.) 

1 Aro 1976 Pikap 100.000 7.000 
2 Jeep 1969 B. Kamyonet 125.000 8.250 
3 — Jeep Williys 1959 P. Kamyonet 150.000 9.500 
4 — Chevrolet 1960 H. Otomobil 175.000 10.750 
5 — Pleymouth 1952 Kaptı Kaçtı 75.00C 5.200 
6 — Desoto 1953 H. Otomobil 50.000 3.500 
7 — Pleymouth 1955 S. Vagon 20.000 1.400 
8 — Jeep 1969 R. Jeep oto 300.000 17.000 
9 — Desoto 1953 H. Oto 50.000 3.500 

10 — Pelymouth 1952 H. Oto 60.000 4.200 
11 — Jeep 1969 R. Arazi Taş. 125.000 8.250 
12 — Pleymouth 1952 R. Otomobil 80.000 5.600 
13 — VVilliys 1969 Kamyonet 125.000 8.250 
14 — VVilliys 1969 Kamyonet 125.000 8.250 
15 — Jeep 2.600 1968 R. Oto 300.000 17.000 
16 — - Pleymouth 1951 R. Otomobil 60.000 4.200 

Ihaie kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
İhalesi yapılacak arabalardan 4.6.7.8.9.10.15. sırada kayıtlılar İstanbul -

Ataköy 5. Kısım Timlo Makinaları Şantiyesinde, 2, 3, 13. sırada kayıtlı olanlar Ge
nel Müdürlüğümüz ve karşı parkta, 14. sırada kayıtlı olan Ankara 2. Kalaba Fatih 
Cad. No. 71 de (Mesai saatlerinde). 1.5.12.16.11. sırada kayıtlı olanlar Ankara 
Telsizler Babür caddesi Bankamız lojmanları A. 15 -16. blok altında (Saat 14.00 -
16.00 arası görülebilir.) 

Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüzden (Malzeme ve Satmalma Mü
dürlüğü) veya İstanbul Kadıköy ve Bahçekapı Şubelerimiz den temin edilebilir. 

Kapalı teklif mektupları engeç 30/7/1984 Pazartesi günü saat 15'e kadar Ge
nel Müdürlüğümüze (Haberleşme Müdürlüğüne) verilecektir. 

Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 11074 / 2-1 • • 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 

Üniversitemiz Araştırma Hastanesi ihtiyacına binaen asansör tesis işi 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıka
rılmıştır. 

İhalenin konusu: Asansör tesis işi, Keşif bedeli: 316.000.000,— TL., İhale ta
rihi ve saati: 25/7/1984 saat 15.00. 

1 — Bu işe ait geçici teminat miktarı 9,480.000.— TL (Dokuzmilyondörtyüz-
sekscnbin lira) olup, kat'i teminat ihale bedelinin % 6'sıdır. 

2 — İhale Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satmalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 — ihaleye katılacakların; 
a) 23/7/1984 günü saat 16.00'ya kadar Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı Belge Komisyonu'na müracatla alacakları özellikleri ve verilme 
şartları teknik şartname ekinde belirtilen «iştirak belgesini». 
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b) 1984 yılında alınmış 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini ve 
firma iştigal konusunu belirtir belgeyi, 

c) 2886 sayılı Yasa'run 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş te
minata ilişkin belgeyi, 

d) Tüzel kişilerde şirket sözleşmesini ve noterden tasdikli imza sirkülerini, 
Havi ve 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlanmış teklif mektupla

rını engeç 25/7/1984 günü saat 14.00'e kadar Satmalma Komisyonumuza, almdı kar
şılığında vermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

4 — Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Satınalma Müdürlüğünde görüle
bilir, isteklilerin adresine ücretsiz olarak gönderilir. 

5 — Bu işin 164.000.000— TL (Yüzaltmışdörtmilyon liral'hk kısmı 1984 yılın
da ikmal edilmiş olacak, kalanı 1985 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 

6 — üniversitemiz ihale bedelinin % 30'u geçmeyecek şekilde fazla yaptır
maya yetkilidir. 

7 — İhaleye talipli çıkmadığı veya taliplilerin idarece kabul edilmeyecek tek
lifte bulunmaları halinde ihale 1/8/1984 tarihinde saat 15.00'de aynı yerde yapıla
caktır. 

8 — 1/8/1984 tarihinde yapılacak ihaleye iştirak etmek isteyen müteahhit
lerin 30/7/1984 tarihinde saat 16.00'ya kadar belge komisyonuna müracat ederek 
iştirak belgesini almaları ve teklif zarflarını 1/8/1984 günü saat 14.00'e kadar Satm
alma Komisyonu Başkanlığımıza vermeleri gerekir. 

9 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
11295 / 2 1 

Artvin Orman Ürünleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Fabrikamız ürünü olan Lif Levhalar 3 mm standart 96 parti 1.051.873 M 3 

muhammen bedeli 86.000 TL. 4 mm standart 40 parti 168.300 M 3 muhammen bedeli 
82.000 TL 3 mm.lekeli 5 parti 70.125 M 3 muhammen bedeli 78.000 TL 10 parti 4 mm 
lekeli 149.600 M 3 muhammen bedeli 74.000 TL. den cem'an 151 parti 30/7/1984 Pa
zartesi günü lif levha Fabrikası ihale salonunda Komisyon huzurunda açık arttır
maya çıkarılmıştır. 

Satışlar mal bedelinin % 25'i vergilerle mektup miktarlarının kanuni faizi 
(ilk ay faizsiz diğer aylar net % 4 faizi olmak üzere) ?î 20 vade faizi peşin olup 
bakiyesi limit içi müddetsiz banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli olacaktır. 

Geçici teminatlar saat 12.00'ye kadar Fabrikamız veznesine yatırılacaktır. 
Teminatı yatıran herkes ihaleye iştirak edebilir. 

İlan olunur. 11293 /2-1 

Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kuruluşumuzun gereksinimi olan 7 kalem elektrik malzemesi fiyat ve 
teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İlgililer tekliflerini, idari şartnamemizin l . maddesinin c fıkrasına göre 
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 26/7/1984 günü saat 14.00 de kadar Kuru
luşumuz Yazı İşleri Şefliğine vereceklerdir. 

3 — Bu işle ilgili idari 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 değerlendirilmeye

cektir. 
8 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 11154/2-2 
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inegöl Devlet Orman İşletme Müdürlüsünden: 

Muh. Bedeli Teminatı 
P. Adedi Cins ve Nevi M 1 . Dm3. Lir» Kr. Ura Kr. 

2 1. S. N. B. Ky. Tomruk 38.940 44.400.— 129.500,— 
31 2. S. N. B. Ky. Tomruk 878.52« 37.800 — 2.480.500,— 
9 2. S. Ks. B. Ky. Tomruk 147.511 31.000,— 344.500,— 

55 3. S. N. B. Ky. Tomruk Kalın 1498.171 25.700.— 2.927.500,— 
10 3. S. N. B. Ky. Tomruk ince 229.106 20.000,— 314.000 — 
18 3. S. Ka. B. Ky. Tomruk 297.145 16.200,— 363.500,— 
6 Ky. Yuvarlak San. Od, 29.866 11,300 — 49.500,— 

(Ky. Yuv. Sanayi Ster) 42 Ster 6.400,— 
e Ky. Yarma Sanayi Od. 461 Ster 6.409,— 222.000 — 

140 3119.285 M" 6.831.000,— 
504 Ster 

1 — İşletmemizin yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri Ek No. 2 Model 
şartname esasları dahilinde 25/7/1984 günü saat 14.00 de İşletmemiz Satış salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Teminatlar aynı gün saat 12.00'ye 
kadar İşletmemiz Muhasebe Servisinde alınacaktır. 

2 — Emvaller % 50 peşin, % 90 müddetsiz banka msktubu karşılığı 3 ay va
deli olup, mektup faizi %40. gecikme faizi 'V 80'dir. 

3 — Teminat karşılığı verilen müddetsiz banka mektubunda iştirak edilen 
parti nolarının belirtilmesi şarttır. 

4 — Bu satışa ait ilanlar Orman Genel Müdürlüğünde Orman Bölge Başmü
dürlüğünde ayrıca, Bursa, Bilecik, M. Kemalpaşa. Orhaneu, Keleş. Yalova İşletme 
Müdürlüğü ile İşletmemiz Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

İlan olunur. 11294 2-1 

0 • "» 

Tarım Orman ve Köyışleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
İNŞAAT İLANI 

1 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toprak İskan Çorum İl Müdürlüğü tarafından 2510 ve 1306 sayılı Kanunlar gere
ğince; aşağıda mahiyeti açıklanan tesisin (Yapım işleri) 8/2574 sayılı Karamam.) 
esaslarına göre ve 1984 yılında bitirilmek üzere müteahhit nam ve hesabına 1308 
sayılı Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 50. maddesinin (b) bendi 
ve 52. maddesi gereğince açık eksiltmeye konulmuştur. 

İşin Cinsi: Çorum - Kargı - Karakise köyü kanalizasyon inşaatına ait müte 
ahhit nam ve hesabına yaptırılacak olan kısım. 

Keşif Bedeli: 11.933.1S4.— TL. 
Geçici Teminatı: 372.905.— TL. 
İhale Tarihi: 27/7/1864 
ihale Saati: 15.00'dir. 
2 — «Açık eksiltme» İle Toprak Iskan Çorum i l Mududüğünün Toplantı sa 

lonunda ihale Komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatte müteahhit nam v» 
hesabına olmak üzere yapılacaktır. 

3 — Açık eksiltme şartnamesi ve ihale dosyaları Toprak Iskan Çorum II Mü
dürlüğünde imza karşılığı görülebilir. 
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4 — İsteklilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için Toprak İskan Çorum İl 
Müdürlüğü Belge Komisyonu Başkanlığından «Eksiltmeye İştirak Belgesi» almaları 
şarttır. 

5 — Eksiltmeye iştirak belgesi almak için eksütms şartnamesinin 5 (C) mad
desinde belirtilen belgelerle limit dahilindeki geçici teminat mektubunu veya ge
çici teminatın fon veznesine yatırıldığına dair makbuz ile engeç 25/7/1934 günü 
saat 17.00'ye kadar müracaat etmiş olmaları şarttır. 

6 — Eksiltmeye katılması yeterli görülenlere «Yeterlik Belgesi» 27/7/1984 
günü saat 9.0O'dan itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir. 

7 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için; 
a) Eksiltme iştirak belgesini, 
b) Şahıslarda 1984 yılı için vizeli Ticaret Odası Belgesi şirketlerde ilan ta

rihinden sonra alınmış halen faaliyette olduğunu belirtir belge, 
c) Şirketlerde imza yetki sirküleri, 
İhale Komisyonuna ibraz etmeleri lazımdır. 
8 — Özel İskan Fonundan yapılacak sarfiyat 2490 sayılı Artırma, Eksiltme VH 

İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine tabi de
ğildir. 

9 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 11373 / 2-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden : 

Keşif Bedeli Geç. Tem. İHALENİN 
İnşaatın Yeri ve Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

Sorgun yol betonu inşaatı 1.192.000,— 36.000,— 27/7/1984 11.00 
Bahşeyh ihata duvar inşaatı 1.509.000,— 45.500.— 30/7/1984 11.00 
Tomarza 1x2000 tonluk kargir 
depo inşaatı 337.000,— 10.400.— 31/7/1984 11.00 

1 — Yukarıda yeri ve cinsi belirtilen inşaatlardan Bahşeyh duvarı ve Sor
gun yol betonu inşaatları 1932 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiatlan 
üzerinden, Tomarza 1x2000 tonluk kargir deposu inşaatıda 1979 yılı Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı birim fiatlan üzerinden müteahhit nam ve hesabına ihaleye çıka 
nlmışti". 

2 — İnşaatların ihalesi kapalı zarf usulüyle olup, bu işlere gireceklerin en az 
keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri gereklidir. 

3 — Yeterlik belgesi son müracaat tarihi 23/7/1984 günü saat 17.03'ye ka
dardır. 

4 — İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Toprak Mahsulleri Ofisi An
kara Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 — İhaleye girecek talipliler eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Bölge 
Müdürlüğü İnşaat Servisinde mesai saatleri içinde görebilirler. 

6 — İstekliler geçici teminatı Ofis veznesine yatmp alacakları vezne mak
buzu ile yeterlik belgesini ve teklif mektuplannı ihaleden bir saat önce Bölge Ha
berleşme Servisine vereceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Ofisimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 11375 / 2-1 
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Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık vc İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Pansiyon Binası İnşaatı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35. maddesinin (a) bindi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — İşin tahmini keşif bedeli 99.200.000,— Liradır. 
3 — İhale Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü ihale 

komisyonunda 23/7/1984 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — İhaleye ait şartname ve diğer belgeler bedelsiz olarak Bayındırlık Müdür

lüğü ihale takip şefliğinde görülebilir. 
5 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin-. 
a) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

az bu işin keşif bedeli kadar için ihalesine kadar işin ihalesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesini, ayrıca Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığının, Yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma Yönetmeliği 
esaslanna 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 havaleyle Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına en geç 19/7/1984 
Perşembe tarihine kadar intikal ettirmeleri gerekir. 

6 — Yeterlik belgesine hak kazanmış istekliler kapalı tekliflerini en son 
23/7/1984 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar ihale komisyonu başkanlığına sıra nu
maralı alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

7 — İstekliler kapalı tekliflerini 2886 sayılı Kanunun 37. ve 38. maddelerine 
uygun olarak tanzim ederek mühürlemeleriyle birlikte dış zarflarının içerisine: 

A) Yeterlik belgelerini, imza sirkülerini, 
B) Keşif bedelinin % 3'ü tutarındaki 2.976.000.— liralık geçici teminat vezne 

alındısını, veya Maliye Bakanlığınca tefrik edilmiş bankalardan alınmış limit dahili 
teminat mektuplarını, (Nakit olarak teminat vermek isteyenler İdareden Defterdar
lık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaklarına dair yazı almaları gerekir,) 

C) 1984 yılında tastik ettirmiş oldukları Ticaret Odası vesikasını, iç zarfla
rına ise yalnız tekliflerini koymaları gereklidir. 

8 — Posta ile yapılacak müracatlarda son teklif verms saatine kadar kapalı 
tekliflerin komisyona ulaşması aksi halde tekliflerin geçersiz olacağı hususu ilgi
lilere tebliğen ilan olunur. 11165/1-1 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Çubuk Kaymakam Evi İnşaatı İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanu

nunun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuş
tur. 

2 — işin tahmini keşif bedeli 15.000.000.— liradır. 
3 — İhale Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü ihale 

komisyonunda 23/7/1984 Salı günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
4 — İhaleye ait şartname ve diğer belgeler bedelsiz olarak Bayındırlık Müdür

lüğü ihale takip şefliğinde görülebilir. 
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5 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin: 
a) Bayındırlık ve iskan Bakanlığından almış oldukları (O grubundan en 

az bu işin keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 
nın, Yapı, Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği esaslarına gorc 
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 havaleyle Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına en geç 20/7/1984 
Cuma tarihine kadar intikal ettirmeleri gerekir. 

6 — Yeterlilik belgesine hak kazanmış istekliler kapalı tekliflerini en son 
24/7/1984 Salı günü saat 10.00'a kadar ihale komisyonu Başkanlığına sıra numaralı 
alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

7 — istekliler kapalı tekliflerini 2886 sayılı Kanunun 37, ve 38. maddelerine 
uygun olarak tanzim ederek mühürlemeleriyle birlikte dış zarflarının içerisine: 

A) Yeterlik belgelerini, imza sirkülerini, 
Bl Keşif bedelinin % 3'ü tutarındaki 450.000.— liralık geçici teminat vezne 

alındısını, veya Maliye Bakanlığınca tefrik edilmiş bankalardan alınmış limit dahi
li teminat mektuplarını, (Nakit olarak teminat vermek isteyenler idareden Def
terdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaklarına dair yazı almaları gerekir.) 

C) 1984 yılında tastik ettirmiş oldukları Ticaret Odası vesikasını, iç zarfla
rına ise yalnız tekliflerini koymaları gereklidir. 

8 — Posta ile yapılacak müracatlarda son teklif verme saatine kadar kapalı 
tekliflerin komisyona ulaşması aksi halde tekliflerin geçersiz olacağı hususu ilgi
lilere tebliğen ilan olunur. 11166 / 1-1 

İstanbul Dertiz Teknik Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 

— Deniz Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, tahmin edilen bedeli, 
geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen malzemeler Kapalı Teklif Usulü ile 
satmalınac aktır. 

— Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Beşiktaş'daki Komisyonumuza 
verilmesi şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

— Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Beşiktaş'daki Komisyonumuzda görü
lebilir. 

— İhalenin yapılacağı yer Dz. K. K. Arşiv Müdürlüğü Beşiktaş/İstanbul, 
— İhaleye katılacakların şartnamede istenilen belgeleri ibraz etmeleri şart

tır. 

C i n s i 
Tahmin 

Miktarı Edilen Bedel 
(TL.) 

Geçici 
Teminatı 

(TL.) 

i h a l e 
Tarihi ve Saati 

— 5 Gözlü Krom-Nikel 
Servis Tepsisi 25 000 Ad. 36.250.000 1.087.500 23/7/1984 10.00 

Pazartesi 
22/7/1984 1100 
Pazartesi 

— Metalik Gasket 13 Kim. 13.665.750 409.973 

11230/ 1-1 
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Kars Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Aşağıda adı, yeri, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihleri, ihale 

saatleri ve son müracaat tarihleri yazılı inşaatlar 2886 sayılı kanunun 35-a mad
desi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — ihaleleri Kars Hükümet binası içinde Bayındırlık Müdürlüğü İhale Ko
misyonunca yapılacaktır. 

3 — İhale dosyaları mesai saatlerinde Kars Bayındırlık Müdürlüğünde İhale 
Takip servisinde görülüp tetkik edilebilir. 

4 — ihaleye iştirak için isteklilerin; 
A — Geçici Teminat. 
B — 1984 Yılı vizeli Ticaret ve Sanayi odası vesikası. 
C — Her iş için ayrı ayrı olmak üzere dilekçelerine ekliyecekleri Banka Mail 

durum bildirisi, Yapı araçları bildirisi, Teknik Personel bildirisi, Taahhüt bildirisi 
ile işin keşif bedeli kadar Kars-Iğdır 20 daireli Polis lojmanı inşaatı için (B) guru
bu, diğer işler için (C) gurubundan Müteahhitlik karnesi ibrazla Bayındırlık Mü
dürlüğünden yeterlik belgesi alarak zarfa koymaları. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce ihale Ko
misyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

6 — Telgrafla müracaat ve Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân Olunur. 

Son 
Keşif Geçici ihale ihale Müracaat 

İ ş i n A d ı Bedeli Teminatı Tarihi Saati Tarihi 
(TL.) (TL.) 

1 — Kars - Sarıkamış Ceza Evi 
Onarımı 6.470.000 

2 — Kars Cezaevi Elktroj. Guru
bu İşi, Telefon Sant. ve Du-
afon Tesisatı çekilmesi. 5.874.840 

3 — Kars Kağızman 10. Dai. 
Polis Loj. İnşaatı 54.000.000 

4 — Kars İğdır 20 Dai. Polis Loj. 
İnşaatı 102.500.000 

5 — Kars Göle Sağlık Ocağı 
4'lü Konut 5'lü Kömürlük 
inşaatı 20.000.000 

194.100 30/7/1984 10.00 25/7/1984 

176.246 30/7/1984 11.00 25/7/1984 

1.620.000 31/7/1984 10.00 26/7/1984 

3.075.000 31/7/1984 11.00 26/7/1984 

600.000 31/7/1984 15.00 26/7/1984 
11072/1-1 

Ankara Valiliğinden-. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genei Müdürlüğünün; 
1 — Ankara Çankaya Samanlık Bağlan Sağlık Ocağı İnşaatı işi, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin ta) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 
ihaleye konulmuştur. 

2 — İşin tahmini keşif bedeli 81.865.380 liradır. 
3 — İhale Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü ihale 

komisyonunda 23/7/1984 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — İhaleye ait şartname ve diğer belgeler bedelsiz olarak Bayındırlık Müdür

lüğü ihale takip şefliğinde görülebilir. 
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5 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin-. 
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en 

az bu işin keşif bedeli kadar işin ihalesine kadar İşın ihalesine girebileceklerini 
gösterir müteahhitlik karnesini, ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu Başkanlığının, Yapı, Tesis ve Onarım İşleri 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, müracat dilekçelerine eklemek suretiyle 

Ankara Valiliğinden havaleyle Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına en geç 19/7/1984 
Perşembe tarihine kadar intikal ettirmeleri gerekir, 

6 — Yeterlik belgesine hak kazanmış istekliler kapalı tekliflerini en son 
23/7/1984 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar ihale komisyonu başkanlığına sıra nu
maralı alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

7 — istekliler kapalı tekliflerini 2886 sayılı Kanunun 37. ve 38. maddelerine 
uygun olarak tanzim ederek mühürlemeleriyle birlikte dış zarflarının içerisine: 

A) Yeterlik belgelerini, imza sirkülerini, 
B) Keşif bedelinin % 3'ü tutarındaki 2.455.961 liralık geçici teminat vezne 

alındısını, veya Maliye Bakanlığınca tefrik edilmiş bankalardan alınmış limit da
hili teminat mektuplarını, (Nakit olarak teminat vermek isteyenler idareden Def
terdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaklarına dair yazı almaları gerekir) 

C) 1984 yılında lastik ettirmiş oldukları Ticaret Odası vesikasını, iç zarfla
rına ise yalnız tekliflerini koymaları gereklidir. 

8 — Posta ile yapılacak müracatlarda son teklif verme saatine kadar kapalı 
tekliflerin komisyona ulaşması aksi halde tekliflerin geçersiz olacağı hususu ilgi
lilere tebligen ilan olunur. 11164/1-1 

Erzincan 3 ncü Ordu Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 1 kalem 
yiyecek maddesinin ihalesi hizalarında gösterilen tarihte karşısında yazılı saatte 
2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi içeriğinde kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 
Malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi Birlik ve garnizonların ihtiyaç
ları ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilecektir. İsteklilerin 2886 sayılı kanun hü
kümlerine göre düzenleyecekleri teklif mektuplarını ve Ticaret Odası Kayıt Belge
lerini ihale saatine kadar Komisyona vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Şartname ve evsaf (Ankara-istanbul Levazım Amirliklerinde) ve Komisyon
da görülebilir. 

G a r n i z o n C i n s i Miktarı M. Eedeli 
(TL.) 

G. Teminatı 
(TL.) 

İ h a l e 
Gün ve Saati 

Erzincan 
Kandilli 
Aşkale 
Bayburt 
Trabzon 

K. Fasulye 
K. Fasulye 
K. Fasulye 
K. Fasulye 
K. Fasulye 

50 Ton 
20 Ton 
10 Ton 
10 Ton 
50 Ton 

7.500.000 
3.000.000 
1.500.000 
1.500.000 
7.500.000 

225.000 
90.000 
45 000 
45.000 

225.000 

8/8/1984 10 00 
8/8/1984 10.00 
8/8/1984 10.00 
8/8/1984 10.00 
8/8/1984 10.00 

Toptan İhalesi 140 Ton 21.000.000 630.000 
11285/ 1-1 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Karadeniz Bakır İşletmeleri, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından 
Murgul Bakır Madeni ve konsantrasyon tesislerinin Rehabilitasyonu projesi için 
25 Milyon Amerikan doları veya eşdeğer kredi almıştır. 

Şirket tecrübeli firmaları aşağıdaki ekipmanların temini için ihaleye davet 
etmektedir. Ingersoll Rand DM4 Drill Master yedekleri (Spare Parts for Ingersoll 
Rand DM4 Drill master) 

Kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle teknik ve idari şartnamesinde belirtilen 
ilkeler çerçevesinde satınalınacaktır. 

İhaleye yalnız International Bank For Reconstruction and Development's 
üye ülkeler (isviçre ve Taiwan dahil) teklif verebilir. 

ödeme «Dünya Bankası» prosedürüne göre açtırılacak akreditifle yapıla
caktır. 

İlgili şartnameler. Genel Müdürlüğümüz, Dış Satınalma Müdürlüğünden 2.500 
TL. karşılığında alınabilir. 

Teklifler İngilizce ve 8 kopya olarak ve kapalı zarfla en geç 27 Ağustos 1984 
günü 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve 
teklif zarfları 1998-TU-D. 12 referans numarasını taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'den 

sonra açılacaktır. 
Başvuru Adresi: 

Karadeniz Bakır işletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü Dış Satınalma Müdür
lüğü Ziya Gökalp Cad. No. 17/5 Kızılay Ankara Turkey 

11369 / 1-1 

Karadeniz Bakır işletmeleri. Uluslararası İmar ve Kalkmma Bankasında Mur-
gul Bakır Madeni ve Konsantrasyon tesislerinin rehabilitasyonu projesi için 25 
Milyon Amerikan doları veya eşdeğer kredi almıştır. 

Şirket tecrübeli firmaları aşağıdaki ekipmanların temini için ihaleye davet 
etmektedir. Bucyrus Erie 88, B ekskavatör, worthington kompresör ve Allison TCA 
845 tork konverter yedekleri (Spare parts for bucyrus Erie 88. B shovels and Allison 
TCA 845 torquemativ converters) 

Kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle, teknik ve idari şartnamesinde belirti
len ilkeler çerçevesinde satın alınacaktır. 

İhaleye yalnız International Bank for Recontstmction and Development'a 
üye ülkeler (isviçre ve Taiwan dahil) teklif verebilir. 

ödeme «Dünya Bankası» prosedürüne göre açtırılacak akreditifle yapılacaktır. 
ilgili şartnameler, Genel Müdürlüğümüz, Dış Satınalma Müdürlüğünden 5.000 

TL karşılığında alınabilir. 
Teklifler İngilizce ve 8 kopya olarak ve kapalı zarfla en geç 27 Ağustos 1984 

günü 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve 
teklif zarfları 1998-TU-D. 11 referans numarasını taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'den 

sonra açılacaktır. 
Başvuru Adresi: 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü Dış Satınalma Müdür
lüğü Ziya Gökalp Cad. No. 17/5 Kızılay Ankara Turkey 

11367 /1-1 
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Ş. Karagaç Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 — İşletmemiz Bademli Orman Bölge Şefliğinin 51,56 ve 61 Kod. No. lu Orman 
yollarında 1.694.772,36 TL. 1. keşif bedelli sebet kulplu yerinde döküm büz menfez 
inşaatı ile köprü yaptırılacaktır. 

2 — Kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle eksiltme 24/7/1984 salı günü saat 
14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak emanet inşaat komisyonu huzu
runda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait dosyalar ve şartnameler işletmemizde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye katılacakların 127.100.000 TL. geçici teminatlarını aynı gün ve 

saat 12.00ye kadar İşletmemiz Veznesine yatırılıp, daha önceki bu nev'i iş yap
mış olduğuna dair iş bitirme belgesini komisyona verip yeterlilik belgesi almaları 
gerekmektedir. 

5 — Demir ve Çimento tşletmemizce karşılanacaktır. 
6 — Posta ve Telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
7 — işletmemiz 2490 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, eksiltmesini ya

pıp yapmamakta serbesttir. 
8 — Taliplilerin teklif mektuplarım ve istenilen belgeleri Salı günü saat 12.00 

ye kadar Ş. Karagaç Orman işletmesi emanet inşaat komisyonu başkanlığına verme
leri ilan olunur. 11007/1-1 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden: 

inşaatın Yeri ve Cinsi 
Keşif Bed. Geç. Tem. İHALENİN 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 

2.617.277,— 79.000 — 27/7/1984 15.00 
350.000,— 10.500,— 30/7/1984 15.00 
350.000,— 10.500 — 31/7/1984 15.00 

1.000.000,— 30.000 — 31/7/1984 16.00 
3.000.000,— 90.000,— 1/8/1934 11.00 

350.000,— 10.500,— 1/8/1984 15.00 
2.000.000,— 60.000,— 2/8/1984 11.00 
1.500.000,— 45.000,— 2/8/1084 15.00 

Sorgun 40 tonluk araba baskülü 
inşaatı 
Balışeyh pis su kanal inşaatı 
Sarımsaklı su getirme inşaatı 
Sarımsaklı kömürlük onarım inşaatı 
Sincan beton yol inşaatı 
Haymana yangın havuzu inş 
Çerikli kanalizasyon inşaatı 
Sekili çelik silo sundurması inş. 

1 — Yukarıda yeri ve cinsi belirtilen inşaatlar 1984 yılı Bayındırlık ve Is
kan Bakanlığı birim fiatlan üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatların eksiltmesi kapalı zarf usulüyle olup, Sorgun araba baskülü 
ve Sincan çelik silo beton yol inşaatlarına gireceklerin en az keşif bedeli kadar (B) 
grubu müteahhitlik karnesi, diğer (6) adet ise gireceklerin de en az keşif bedeli 
kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri gereklidir. 

3 — Yeterlik belgesi son müracaat tarihi 23/7/1984 günü saat 17.00'ye ka
dardır. 

4 — ihale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Toprak Mahsulleri Ofisi An
kara Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 — ihaleye girecek talipliler eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Bölge 
Müdürlüğü inşaat Servisinde mesai saatleri içinde görebilecekler. 

6 — istekliler geçici teminatı Ofis veznesine yatırıp alacakları vezne mak
buzu ile, yeterlik belgesini ve teklif mektuplarım ihaleden bir saat önce Bölge Ha
berleşme Servisine vereceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Ofisimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

savrbâattir 1 1 * M / o/ı 
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Karadeniz Bakır işletmeleri A Ş. Genel Müdürlüğünden; 

Karadeniz Bakır İşletmeleri Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından 
Murgul Bakır Madeni ve Konsantrasyon tesislerinin rehabilitasyonu projesi için 
25 Milyon Amerikan doları veya eşdeğer kredi almıştır. 

Şirket tecrübeli firmaları aşağıdaki ekipmanların temini için ihaleye davet 
etmektedir Galion 104 H grayder yedekleri (Spare parts for gahon 104 N motor 
graders) 

Kapalı zarfla teklif alma. yöntemiyle, teknik ve idari şartnamesinde belirtilen 
ilkeler çerçevesinde satınalınacaktır 

İhaleye yalnız International Bank For Reconstruction and Development'a 
üye ülkeler (İsviçre ve Taiwan dâhil) teklif verebilir 

ödeme «Dünya Bankası» prosedürüne görö açtırılacak akreditifle yapılacak
tır. 

İlgili şartnameler Genel Müdürlüğümüz, Dış Satmalına Müdürlüğünden 
2 500,— TL. karşılığında alınabilir. 

Teklifler İngilizce ve 8 kopya olarak ve kapalı zarfla en geç 27 Ağustos 1984-
günü 14.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve 
teklif zarfları 1998-TU-D.14 referans numarasını taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklifler aynı gün saat 14 00'den 

sonra açılacaktır. 

Başvuru Adresi; 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş Genel Müdürlüğü Dış Satmalına Müdür
lüğü Ziya Gokalp Cad. No 17/5 Kızılay Ankara Turkey 

11370/M 

İstetmemize yıllık toplam 147.000 kgr aylık 12.250,— kgr. <=p % 20) 70 ve 35 
kgr lık torbalar halinde 74 - 76 randımanda un alınacaktır. 

İhaleyi üstlenecek firmaya işletmemiz adına Trabzon toprak mahsûlleri 
Ofisinden, tahsis olunan aylık 14. ton civarında ekmektik buğday firma tarafından 
ücreti yatırıldığı takdirde kendisine verilecektir. Bu miktar müteahhit firmayla iş
letmemiz arasındaki mutabakata göre azaltılıp çoğaltılabilir. 

İhaleyi taahhüde bağlayan müteahhit firma her ayın 7*sine kadar aylık 12.250 
kgr parti unu hazır bulunduracaktır. 

K. B. İşletmeleri adına tahsis edilen unun nakliyesi işletmemiz araçlannca 
yapılacaktır. Bu işe ait kati teminat yıllık tutarın % 10'u kadardır. Anlaşmanın 
hitamında işletmemize verilecektir. Geçici teminat 200.000,—- TL/dır. Bu işe ait 
şartname Murgul İşletme Müdürlüğünde 1500,— T L karşılığında temin edilebilir. 

Teklifler en geç 24/7/1984 tarih saat 15e kadar işletmemiz Muhaberatına ve
rilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Şirketimiz 2886 sayılı kanuna bağlı olmayıp tekliflerin değerlendirmeye alın
ması ihalenin tamamen veya kısmen yapılması veya dilediğine yaptırılması Şirke
timiz opsiyonundadır. 

Adres Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Murgul İşletme Müdürlüğü Murgul 
Artvin 11371 /1*1 
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Karadeniz Baku- işletmeleri, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından 

Murgul Bakır Madeni ve Konsantrasyon tesislerinin rehabilitasyonu projesi için 
25 Milyon Amerikan Dolan veya eşdeğer kredi almıştır. 

Şirket tecrübeli firmaları aşağıdaki ekipmanların temini için ihaleye davet 
etmektedir. Caterpillar 769 B kamyon D8H46A dozer ve 986 C yükleyici yedekleri 
(Spare Parts for caterpillar 769 B Trucks, D8N46A tractor and 966 C whell loaders) 

Kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle, teknik ve idari şartnamesinde belir
tilen ilkeler çerçevesinde satınalınacaktır. 

İhaleye yalnız International Bank For Reconstruction and development'a 
üye ülkeler (İsviçre ve Taiwan dahil) teklif verebilir. 

Ödeme «Dünya Bankası» prosedürüne göre açtırılacak akreditifle yapıla
caktır. 

İlgili şartnameler Genel Müdürlüğümüz, Dış Satmalma Müdürlüğünden 10.000 
TL karşılığında alınabilir. 

Teklifler İngilizce ve 8 kopya olarak ve kapalı zarf en geç 27 Ağustos 1984 
günü 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve 
teklif zarfları 1998-TU-D. 10 referans numarasını taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00' den 

sonra açılacaktır. 

Başvuru Adresi: 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü Dış Satmalma Müdür
lüğü Ziya Gökalp Cad. No. 17/5 Kızılay Ankara Turkey 

11368/1-1 • 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Murgul İşletme Müdürlüğünden: 

Karadeniz Bakır İşletmeleri, Uluslarası tmar ve Kalkınma Bankasından Murgul 
Bakır Madeni ve Konsantrasyon tesislerinin rehabilitasyonu projesi İçin 25 Milyon 
Amerikan doları veya eşdeğer kredi almıştır. 

Şirket tecrübeli firmalar aşağıda ekipmanların temini İçin ihaleye davet et
mektedir. Schramm C - 668 RotadrıU yedekleri 

(Sprae Parts for Schramm C - 66 B Rotadnlls) 
Kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle, teknik ve İdari şartnamesinde belirtilen 

ilkeler çerçevesinde satm alınacaktır. 
İhaleye yalnız International Bank for Reconstruction and Development's üye 

ülkeler (İsviçre ve Taiwan dahil) teklif verebilir. 
ödeme «Dünya Bankası» prosedürüne göre açtırılacak akreditifle yapılacaktır. 
İlgili şartnameler, Genel Müdürlüğümüz, Dış Satmalma Müdürlüğünden 2.500 

TL. karşılığında alınabilir. 
Teklifler ingilizce ve 8 kopya olarak ve kapalı zarfla en geç 27 Ağustos 1984 

günü 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisine verilmiş olacak ve 
teklif zarfları 1998-TU D.13 referans numarasını taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00 den 

aonra açılacaktır. 

Başvuru Adresi: 
Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü, Dış Satmalma Müdürlüğü, 

Ziya Gökalp Cad. No : 17/5 Kızılay/ANKARA 11366 / 1-1 
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Kayseri Valiliğinden : 

Tapı İsleri Genel Müdürlüğünün; 
t — Kayseri Tomarza Meteoroloji İstasyonu binası çevre tahdidi İnşaatı 2886 

sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue ihale edilecektir. 
2 — İhale edilecek işin keşif bedeli 17.800.000,— lira olup, geçici teminatı 

634.000,— TL., dir. 
3 — Eksiltme Kayseri Bayındırlık Müdürlüğü İçinde toplanacak İhale komis

yonunca 26/7/1984 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saati dahilinde Kayseri Ba

yındırlık Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 
5 — İhaleye katılabilmek için isteklilerin : 
a) (534.000,—) lira geçici teminatını, 
b) 1984 yılına ait Ticaret Odası belgesini, (İnşaat ve taahhütle ilgili) 
c) İstekliler müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve usulüne göre hazırlanmış Yapı araç bildirisi (Sahip olduğunu gösterir belge 
veya kiralandığına dair noter sözleşmesini) teknik personel bildirisini (Bağlantı du
rumunu gösterir noter mukavelesi) sermaye ve kredi imkânlarını gösterir Mali durum 
bildirisini, banka referans mektubunu ve son Uç yılda bitirmiş veya devam eden işle
rine ait taahhüt bildirisi Ue Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) 
gurubu müteahhitlik karnesinin aslım ibrazı ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları Ue birlikte zarfa koymaları gerekir. 

6 — Bilumum ihale evrakları noter tasdikli ve İlân tarihinden sonra alınmış 
olacaktır. 

7 — Yeterlik belgesi alınması İçin son müracaat tarihi 23/7/1984 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — İsteklilerin teklif mektuplarım en geç İhale saatinden bir saat öncesine 
kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekir. 

9 — Eksiltme şartnamesine ek özel şartname (Yapı araçları, teknik eleman, 
mali durum bildirisi şartları) ihale dosyasında mevcuttur. 

10 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar dikkate alınmaz. 
Keyfiyet Uân olunur. 11289 / 1-1 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deroiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 

1 — Limanlar İnşaatı İstanbul Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan 
Tekirdağ İskelesi uzatılması inşatı işi 2886 ve 2990 sayılı Yasa ile ek ve tadilleri 
gereğince kapalı zarf içinde birim fiatlar üzerinden eksiltme suretiyle ihaleye çıka
rılmıştır. 

2 — Söz konusu İşin 1984 yılı birim fiatları ile yaklaşık keşif bedeli 300.000.000 
TL olup, adı geçen işe Bakanlar Kurulunun 1/4/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararı 
uygulanacaktır. 

3 — İhale 1/8/1984 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 
görülenlere 20.000 TL. lık makbuz karşılığında verilecektir. 

5 — Teklif sahiplerinin başvuru dilekçeleri ile birlikte verecekleri belgeler 
Şunlardır; 

a) Sermaye ve kredi olanaklarım belirten mali durum bildirisi ve bunu be
lirten banka referansı, 
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bl Teknik personel beyannamesi, 
c) Söz konusu işte kullanmayı düşündükleri makina ve araçlardan kendi 

malı olanların son yıla ait noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıtlan ite 
satın alınacak olanlann da noter tescilli satış veya kira sözleşme belgeleri, 

d) Dilekçe veriliş tarihinde işveren idarelerce düzenlenen veya onanmış 
belgelere dayah son iki yılda bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri açıkla
yan taahhüt bildirisi, 

el İlgili Bölge Müdürlüğüne imzalatılmış iş yerini ve taş kum, kırmataş v.b. 
ocaklarını gördüğüne dair bir belge, 

f) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış olduklan (A) grubundan en az 
yaklaşık keşif bedeli kadar yüklenicilik karnesi. 

6 — İhaleye katılabilmek için yeterli görülen firmaların: 
a - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adma 9.000.000 TL geçici teminat mektubu

nu veya teminatla ilgili makbuzların, 
b - 1984 yılına ait ve bu ilan tarihinden sonra alınmış Ticaret ve Sanayi Odası 

belgesinin aslı, 
c - Yukanda 5. maddede belirtilen belgelerin incelenmesi sonucunda adı ge

çen Genel Müdürlükten alacaklan yeterlik belgesini, 
İhale dosyasının her sahifesini imzalayarak teklif mektuplan ile birlikte ka

palı zarfa koymalan lazımdır. 
7 — 5. a-b-c maddelerinde belirtilen belgaler 28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönet-
meliğindeki örneklere uygun olacaktır. 

8 — Yeterlik belgesi için son başvurma tarihi 20/7/1984 günü çalışma saati 
sonuna kadardır. 

9 — Yeterlik belgesi verilmesinde, benzeri işlfr yapmış mail olanaklan, ka
pasiteleri, tecrübeleri ve ihale konusu işte kullanacaklarını beyan ve taahhüt ettik
leri makina ve araçlar dikkate alınacaktır. 

10 — İhaleye katılması yeterli görülen firmalann yeterlik belgesi Limanlar 
İnşaatı Etüd-Proje Daire Başkanlığınca 26/7/1984 günü saat 15.00'den itibaren baş
vuru üzerine verilecektir. 

11 — İsteklilerin teklif mektuplanm 1/8/1984 günü saat 14.00'e kadar mak
buz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

12 — Telgarfla başvurular ve postada vaki olacak Gecikmeler kabul edilmez. 
İlgililere duyurulur. 11290 / l-ı 

• 

Çeşitli ilân 
Fizik, Kimya, Matematik Veya Teknik Alanlarda Yükseköğretim Diploması 
Olanların Dikkatine -. 

Bu diplomaları haiz olup, iyi derecede İngilizce bilenler arasından Meslek 
Yüksek Okullarına Öğretim Görevlisi yetiştirilmek üzere yurt dışına elemanlar gön
derilecektir. 

Bu uygulamanın finansmanı Dünya Bankasınca desteklenen «Sınai Eğitim 
Projesi»nden sağlanacaktır. 

İsteklilerin özgeçmişlerini kapsayan müracaatlarını en geç 31 Temmuz 1984 
akşamına kadar aşağıdaki adrese yapmaları duyurulur. 

Yükseköğretim Kurulu Dünya Bankası Projesi P. K. : 50 Maltepe/Ankara 

11372 / 1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Resmî Gazete Aboneleri İle İşletme Müdürlüğümüzle temasta 
bulunanların bilgilerine sunulur. 

İşletme Müdürlüğümüzle iş ilişkisi bulunan tüzel ve özel kişilerin Resmi 
Gazete abone ve ilân ücretleri ile kitap havalelerinde meydana gelecek katışık
lıkları önlemek içim 

1 — Resmi Gazete'de çıkacak ilân ücretlerinin Ziraat Bankası Dışkapı 
Şubesi - Ankara 640-64 sayılı hesaba. 

2 — İşletmemizin yayınladığı veyahut İşletmemizde satılan her türlü ki
tap ve yayın ücretinin Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 640-65 sayılı 
hesaba. 

3 — Resmi Gazete abone ücretinin abone parası ise eskiden olduğu gibi 
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 640-37 hesaba. 

Makbuzların yatırılması ve bu yatırmalara ait birer nüshası veyahut 
fotokopisinin istek belirtilen bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönde
rilmesi halinde abone işlemi yapılır, veyahut talep edilen kitaplar gönderilir. 

Abone ve istek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Bakanlar Kurulu Kararı 

34/8161 Kayseri lli'nin Sarız İlçesinde Belirtilen Alanların İmar Dü
denine Tabi Tutulması Kararı 1 

Yönetmelikler 

84/8236 Basın Kartları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Yönetmeliğe Bazı Fıkralar Eklenmesi Hk. Yönetmelik 3 

— Gülhane Askerî Tıp Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 5 
— Oıman Kanununun 84 üncü MaddesininUygulanması Hk Yönetmelik 13 
— Orman Kanununun 112, 113. ve 114 üncü Maddelerinin Uygulanması 

Hakkında Yönetmelik 18 
— İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşlet

mesi Yönetmeliği 21 

Tebliğ 

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Resmî Arabulucu Se
çimi Tebliği 22 

— İlânlar 23 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




