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B İ R İ N C İ K I S I M 
Amaç, Kapsam 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu hizmetlerinin düzenli, süratlı, etkili, 

verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulmasına, 
teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların 

merkez, taşra yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsar. 

İ K İ N C İ K I S I M 
Teşkilat Yapısı, Kuruluş, Esas ve Usuller, Görevler 

BİRİNCİ BOLÜM 
Teşkilat Yapısı 

Bakanlıkların kurulması 
MADDE 3. — Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların 

bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı bu Ka
nun esaslarına göre düzenlenir. 
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Bu düzenlemede uyulması zorunlu esaslar şunlardır: 
a) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada görev ve 

yetkilerin tespitinde bu bütünlük bozulamaz. 
b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bö

lümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır. 
c) Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir bakanlık tarafından veya 

sorumluluğunda yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi esastır. 

Devlet Bakanları 
MADDE 4. — Başbakana yardım etmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu 

sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade 
edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Devlet Bakan
ları görevlendirilebilir. 

a) Devlet Bakanları, Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine geti
rirler. 

b) Devlet Bakanlarının sayısı yediyi geçemez. 
c) Devlet Bakanlarından en çok ikisi Başbakan Yardımcısı olarak görevlen-

dirilebilir. 
d) Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bakanlık ilgili kuruluşları, 

Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer ba-
kanlıklarla ilgilendirilebilir. 

e) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanlarının danışma 
ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelin
de gösterilir. 

Bakanlıkların temel kuruluşları 
MADDE 5. — Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra 

ve yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı 
MADDE 6. — Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmet

lerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynak
ları düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve 
denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere aşağıdaki birimlerden meydana ge
lecek şekilde düzenlenir. 

a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten 
anahizmet birimleri, 

b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari 
mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulu
nan danışma ve denetim birimleri, 

c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak 
yürütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine 
getirmekle görevli yardımcı birimler. 

Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri 
MADDE 7. — Bakanlıkların yürütmekten sorumlu oldukları hizmet ve gö-

revlerden bağlı kuruluş kurulmasını gerektirmeyenler, bakanlığın merkez teşkilatı 
bünyesinde kurulan anahizmet birimlerince yerine getirilir. 

Anahizmet birimleri her bakanlığın hizmet ve görev özelliklerine ve alanla-
rına göre, bu bakanlıklara ait kuruluş kanunlarıyla düzenlenir. 

Bakanlık taşra teşkilatı 
MADDE 8. — Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte 

oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihti-
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yaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek 
şekilde düzenlenir. 

a) İl valisine bağlı il kuruluşları, 
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, 
c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. 

Bakanlık yurt dışı teşkilatı 
MADDE 9. — Bakanlık yurt dışı teşkilatı; yurt dışında sürekli veya geçici 

görev yapan, hizmet gereklerine ve ,ihtiyaçlarına göre kurulan aşağıdaki kuruluş-
lardan meydana gelir. 

a) Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar, 
b) Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri, 
c) Dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatı. 

Bakanlık bağlı kuruluşları 
MADDE 10. — Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren 

anahizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel 
bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. 

Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatın
dan meydana gelecek şekilde düzenlenir. 

Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya 
doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilir. 

Bakanlık ilgili kuruluşları 
MADDE 11. — İlgili kuruluşlar; özel kanun veya statü ile kurulan, iktisadi 

devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, ortaklık ve 
iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, hizmet bakımından yerin
den yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir. Bu kuruluşların ilgili olduğu bakanlık 
bu Kanunun koyduğu usule göre belirlenir. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki danışma ve denetim bi-
rimleri 

MADDE 12. — Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma 
ve denetim birimleri kurulabilir. 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
Gerekli görülen hallerde 27 nci madde esasları dahilinde bakanlık müşavirleri 

ihdas edilebilir. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki 

danışma ve denetim birimleri kurulabilir. 
a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Ayrıca gerekli görülen hallerde Araştırma Planlama ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki yardımcı birimler 
MADDE 13. — Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardım-

cı birimler kurulur. 
a) Personel Genel Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 
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d) Savunma Sekreterliği, 
e) Özel Kalem Müdürlüğü. 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki 

yardımcı birimler kurulur. 
a) Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı. 
b) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Uzmanlığı. 
ihtiyaca göre bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında birinci ve 

ikinci fıkralarda sayılanların dışında da yardımcı birimler kurulabilir. 

İlgili kuruluşların danışma, denetim ve yardımcı birimleri 
MADDE 14. — İlgili kuruluşlarda hizmet özelliklerine göre hangi danışma, de-

netim ve yardımcı birimlerin kurulacağı bu kuruluşların kuruluş kanunu veya sta-
tülerinde belirlenir. 

Hiyerarşik kademeler ve birim unvanları 
MADDE 15. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklı-
lıklar dikkate alınmak kaydıyla, aşağıdaki şekilde düzenlenir. 

a) Bakanlık merkez teşkilatında: 
1. Müsteşarlık, 
2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkan-

lığı. 
3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı, 
4. Şube Müdürlüğü, 
5. İhtiyaca göre kurulacak şeflik. 
b) Bağlı kuruluşlarda: 
1. Genel Müdürlük, 
2. Daire Başkanlığı, 
3. Şube Müdürlüğü, 
4. Şeflik, 
5. Memurluk. 
c) İlgili kuruluşlarda özel kanunlarında gösterildiği şekilde düzenlenir. 
d) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında: 
1. Bölge Müdürlüğü. 
2. Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik, 
3. Şeflik veya Mühendislik. 
e) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında: 
1. Vali, 
2. İl Müdürlüğü, 
3. Şube Müdürlüğü, 
4. Şeflik, 
5. Memurluk. 
f) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında: 
1. Kaymakam. 
2. İlçe Müdürlüğü, 
3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, 
4. Şeflik, 
5. Memurluk. 
g) Yurt dışı teşkilatında; kamu kurum ve kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre düzenlenir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatlanma Esas ve Usulleri 

Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının düzenlenmesine!» 
uyulacak esas ve usuller 

MADDE 16. — Bakanlık merkez teşkilatı ile bakanlık bağlı kuruluşlarının 
düzenlenmesinde aşağıdaki esas ve usuller uygulanır. 

a) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardım-
cı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla dü-
zenlenir. 

b) Diğer daire başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin özelliğine göre 
ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır, aynı 
bakardık içerisinde veya bakanlıklar arasındaki bağlantısı değiştirilir. 

c) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine 
bakanlık onayı ile kurulur. 

d) Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz. 
e) Bağlı kuruluşu ve taşra teşkilatı bulunan veya yürütmekle sorumlu ol

dukları hizmetler en az üç daire başkanlığı kurulmasını gerektiren anahizmet bi-
rimleri genel müdürlük, diğer anahizmet birimleri daire başkanlığı şeklinde teş-
kilatlandırılabilir. 

f) Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık mer
kez teşkilatında ayrıca genel müdürlük düzeyinde anahizmet birimi kurulamaz. 
Ancak bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının bakanlıktaki iş ve münasebetlerini 
yürütmek üzere bakanlık merkez teşkilatında birim kurulabilir. 

g) Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik gösteren bakanlıklarca 
personel birimi hariç, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar. 

h) Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi şube müdürlüğüdür. 
Ancak şube müdürlüklerince yürütülen hizmetlerin kapsam ve özelliklerinin ge
rektirmesi halinde şeflik de kurulabilir. 

i) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında 15 inci maddenin (a) 
ve (b) bendinde gösterilenler dışında hiyerarşik kademe teşkil edilemez. Ancak 
bağlı olan birim miktarı esas alınmak kaydıyla müsteşar, genel müdür ve ana-
hizmet birimi niteliğindeki dairelerin başkanları için iki yardımcı kadrosu ihdas 
edilebilir. Zorunlu hallerde ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak kararname ile 
müsteşar yardımcılarının ve genel müdür yardımcılarının sayısı beşe kadar çıka-
rılabilir. 

j) Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az üç şube müdürlüğü bu-
lunmadıkça daire başkanlığı, en az üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdür-
lük kurulamaz. Şubeler ihtiyaca göre şefliklere ve memurluklara bölünebilir. 

k) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıklarında Kurula 
verilen görevler Başkanlığa bağlı olarak kurulacak birimlerce yürütülür. 

Taşra teşkilatına ilişkin usul ve esaslar 
MADDE 17. — Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı, bu Kanunla 

birlikte teşkilat kanunları, 11 İdaresi Kanunu ile belirlenen esas ve usullere gäre 
kurulur. 

Taşra teşkilatının kurulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur. 
a) Bölge, 11 ve ilçe kuruluşları görev ve hizmet alanlarının sosyal, ekonomik 

özelliklerine, nüfus ve coğrafi durumuna, görev ve hizmetlerin niteliklerine ve ih
tiyaca göre farklı tip ve statüde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir 
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b) Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların, bölge, i l ve ilçelerde, bakanlık veya 
bağlı kuruluşu temsil edecek şekilde tek bir taşra teşkilatı kurmaları esastır. Ancak 
bu şekilde teşkilat kurmanın ekonomik olmaması, hizmetlerin mahiyet itibariyle 
tek bir i l kuruluşu bünyesinde birleştirilmesine imkan bulunmaması veya başarılı 
ve verimli çalışmaları görülen taşra birimlerinin aynen muhafaza edilebilmesi gibi 
gerekçelerle bakanlıkların anahizmet birimleri ve bağlı kuruluşları, ayrı il ve ilçe 
müdürlükleri de kurabilirler. Bu şekilde kurulan il ve ilçe müdürlüklerinin görev, 
yetki ve sorumlulukları birbirleriyle ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişki
leri kuruluş kararnamesinde gösterilir. 

c) Merkezi idarenin taşra teşkilatı kurma yetkisi kurum ve kuruluşların 
kendi kanunlarında belirtilir. Kanunlarında bu konuda açıkça yetki bulunmayan 
bir kurum veya kuruluş taşra teşkilatı kuramaz. 

d) Sürekli görev veya hizmet yapacak taşra teşkilatı ihtiyaçlara ve hizme
tin özelliklerine göre bölge, i l ve ilçe kuruluşları olarak, ilgili merkez teşkilatının 
teklifi üzerine Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüş 
leri alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir. 

e) Ülke düzeyinde yerine getirilmesi gereken hizmetler için, taşra teşkila-
tının il ve ilçe kuruluşu şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, bu hizmet alanların-
da bölgedeki illerin tamamına destek sağlayacak nitelikte bölge kuruluşları kuru-
labileceği gibi, bölgenin bütün illerinde veya birkaç ilinde görev ve hizmet yapacak 
şekilde de bölge kuruluşları kurulabilir. 

f) Görev veya hizmet özellikleri sebebiyle bölge kuruluşları ve bunların 
merkezlerinin bulunacağı yerler ile Bölge Müdürlüklerine dahil olacak iller kuru
luşlarına ait Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 

g) Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, geçici taşra teşkilatı; görev 
veya hizmet süresi belirtilmek şartıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine ortak ka-
rarname ile kurulur. Bu Kararname Resmî Gazete'de yayımlanır ve bu teşkilat gö-
revleri sona erince kaldırılır. Geçici taşra teşkilatının görev ve hizmet sürelerinin 
uzatılması bu fıkradaki usule tabidir. 

h) Acil ve olağanüstü hallerde bir bakanlık, Başbakana bildirmek ve yuka-
rıdaki fıkra esaslarına göre gerekli işlemleri sonradan tamamlamak kaydı ile geçici 
taşra teşkilatı kurabilir. 

i) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatı kendi kanunlarında 
belirtilen usule, kendi kanunlarında bir usul yok ise bu maddedeki usule göre ku-
rulur. 

Yurt dışı teşkilatına ilişkin esaslar 
MADDE 18. — Yurt dışı teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esas ve usullere uy
gun olarak kurulur. 

İlgili kuruluşlara ilişkin esaslar 
MADDE 19. — İlgili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklar ile teşkilatlan-

malarına ilişkin esaslar bu kuruluşlarla ilgili özel kanunlarına veya statülerine göre 
düzenlenir. 

Yükseköğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar hariç, ilgili kuruluşların 
genel müdürlük şeklinde teşkilatlandınlmalan esastır. 

Kurulma işlemlerinin tamamlanması 
MADDE 20. — Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili 

kuruluşların kurulma işlemleri, genel hükümlere göre kadro alınması ile tamam-
lanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bakanlık Makamının Görev. Yetki ve Sorumlulukları 

Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 21. — Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. 
Bakanlar, bakanlık hizmetlerini mevzuata. Hükümetin genel siyasetine, milli 

güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yü
rütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbir-
liği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Her bakan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu 
olup, bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 
faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşarın görev ve sorumlulukları 
MADDE 22. — Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakan

lık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlı-
ğın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat 
hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu 
hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını 
gözetir ve sağlar. 

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden bakana karşı so
rumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimlerinin Görevleri 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 23. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, bakanın emri veya onayı üzerine 

bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faa-

liyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog-

rama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve 
bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 24. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 

görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Ba-

kanlar Kurulu Kararlan ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve gö
revlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun 
olarak bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı 
olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda 
öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, bakanın onayını al-
dıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getiril-
mesi için insan gücü ile para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve 
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve prog
ram esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek. 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarım hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle 
ilgili gerekli İstatistikleri toplamak ve değerlendirmek. 
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e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının 
uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken 
güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede 
giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmet-
lerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge-
tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında ba-
kanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve 

diğer hizmetleri yürütmek. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 25. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, malı 

cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted-

birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya-
pılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalar-
da bakanlık veya kuruluşu temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog-
rama uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırla-
mak ve bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan 
yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 26. — Bakanlıklarda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plan-

lamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak 
üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

Bakanlık Müşavirleri 
MADDE 27. — Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda ba-

kanlık makamına yardımcı olmak üzere özel yeteneği olanlardan bakanlık müşa-
virleri bulunabilir. 

Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. 
Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve sayısı, otuzu geçmeyecek 

şekilde kuruluş kanunlarında gösterilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 28. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek. 
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c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini 
bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koor-
dine etmek, 

d) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak. 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 29. — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmet-

leri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yü-

rütmek, 
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap

mak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek 

ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmala-

rını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara 

sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem

lerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
i) Sureli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bun

lara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzen

lemek ve yürütmek, 
1) Bakan ve müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 30. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışma 

lan yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yü

rütmek, 
c) Eğitim dairesi olmaması halinde eğitim planını hazırlamak, hizmet önce-

si ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 31. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş-

l a r ı n eğitim p l a n ı n ı hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, 
b) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program-

lannı düzenlemek ve uygulamak. 
Savunma Sekreterliği 
MADDE 32. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda 

gösterilen görevleri yerine getirir. 
Savunma sekreterleri bu görevlerin yerine getirilmesinde müsteşara karşı 

sorumludur. 
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Bağlı ve ilgili kuruluş birimleri 
MADDE 33. — Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki danışma, denetim ve 

yardımcı birimlerinin görevleri bakanlık merkez teşkilatındaki benzer birimlerin 
görevleri esas alınarak kanunla düzenlenir. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 34. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili ku

ruluşların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet 
veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve program-
lara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkların görev, yetki ve sorumlu
luğu 

MADDE 35. — Bakanlıklar anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer 
bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu 
sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlıklar, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faali
yetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danış
mak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 38. — Bakanlıklar, hizmet alanlarına giren konularda mahalli ida

relerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Bakanlıkların düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 37. — Bakanlıklar, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları 

hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yet
kilidir. 

Yetki devri 
MADDE 38. — Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık ve kuruluş yö-

neticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkile-
rinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin 
sorumluluğunu kaldırmaz. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 
Çeşitli Hükümler 

Sürekli kurullar 
MADDE 39. — Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda hizmetin kurul biçiminde 

yürütülmesi gerektiğinde, görevleri ve teşekkül tarzı kuruluş kanunlarında veya 
diğer kanunlarda gösterilmek kaydıyla sürekli kurullar kurulabilir. 

Döner sermaye işletmeleri 
MADDE 40. — Bakanlıklar ile bağlı kuruluşlar ihtiyaç halinde döner sermaye 

işletmesi kurabilirler. 
Döner sermaye işletmelerinin kurulması, sermayesi, gelirleri, işleyiş ve dene-

timi ile ilgili esas ve usuller kanunla düzenlenir. 

Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar 
MADDE 41. — Bakanlıklar ekli cetvelde gösterilmiştir. 
Her bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları kendi 

kuruluş kanunlarında gösterilir. 
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Kadrolar 
MADDE 42. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara iliş-

kin diğer hususlar genel hükümlere göre düzenlenir. 

Atama 
MADDE 43. — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan 

memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademe-
lere devredebilir. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya iliş-
kin özel hükümler saklıdır. 

Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlıklarda görevlendirilmesi 
MADDE 44. — Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ih

tiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda 
ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıy
la ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu 
personelin çalışma süresi altı ayı geçemez. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 45. — 13/9/1946 tarih ve 4951 sayılı Bakanlıkların Kuruluşu Hak 

kında Kanun ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

G E Ç İ C İ H Ü K Ü M L E R 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca bakanlıkların ve bağlı kuruluşla-

rın kuruluş kanunlarında yapılacak düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı ve de
recesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve 
her türlü zam ve tazminat haklan, yeni görevlerinde kaldıkları sürece, şahıslarına 
bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 40 ncı maddesinde belirtilen genel hü-
kümlere ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, döner sermaye işletmeleri, ilgili ba-
kanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Sayıştayın olumlu görüşü alın-
dıktan sonra teklifi yapan Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bakanlık teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre yeniden 
düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tes-
pit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta 
olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yayımı tarihinde, bağlı ve ilgili kuruluş 
personeli olup, bakanlıklarda sürekli olarak çalıştırılmakta olanlar en geç bir yıl 
içinde kadrolarının bulundukları kurum ve kuruluşlara iade edilirler veya kendi 
talepleri üzerine bakanlık kadrolarına atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
31/12/1984 tarihine kadar, Başbakanlık ve Bakanlıklarla bağlı kuruluşlarında mev
cut kadrolarda artış yapılmamak kaydıyla 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Haklkın-
daki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre sınıf, unvan ve derece deği-
şikliği yapılabilir. 

Yürürlük 

MADDE 46. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 47. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/10/1984 
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CETVEL 
BAKANLIKLAR 

1. Adalet Bakanlığı 
2. Milli Savunma Bakanlığı 
3. İçişleri Bakanlığı 
4. Dışişleri Bakanlığı 
5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
3. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
7. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
8. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
9. Ulaştırma Bakanlığı 

10. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

12. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
14. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No. 3045 Kabul Tarihi : 26/9/1984 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç. Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü 

tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, ka-
dastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Baş-
bakanlığa bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü tak-
dirde Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilir. 

Görev 
MADDE 2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, 

Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, 
siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korun
masını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak. 

b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, 
bu konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapıl
masını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama 
niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak. 

c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan 
fotoğraf alımı, havaî nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülme-
sinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak. 

d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştiril
mesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, 
denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları 
planlamak ve satın alınmasını sağlamak. 

Yasama Bölümü Sayfa : 12 

8 



9 Ekim 1984 — Sayı: 18540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

Teşkilat 
MADDE 3. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Merkez ve Taşra 

Teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı Tapu Kadastro Meslek Liselerinden meydana 
gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 
MADDE 4. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile da-

nışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. 
Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 
MADDE 5. — Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Mü-

dürlük Hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve genel müdürlüğün faaliyet alanına 
giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli 
ve Başbakana karşı sorumludur. 

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlerini ve hesap
larını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdür yardımcıları 
MADDE 6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri 

ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre 
yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

MADDE 7. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri 
şunlardır: 

a) Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı. 
b) Fen Dairesi Başkanlığı. 
c) Tapu Dairesi Başkanlığı. 
d) Kadastro Dairesi Başkanlığı. 
e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı. 
f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı. 
g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı. 

Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı 
MADDE 8. — Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır-
a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden, 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden gelen tapu ve 
kadastro işlemleri ile ilgili her türlü hukuki konuları incelemek ve sonucunu ilgi-
lilere bildirmek. 

b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil iş-
lemlerinin reddine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve 
görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak. 

c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri ile şefliklerinin dene-
timi sonunda hazırlanan teftiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek 
ve bunların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek. 
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d) Taşınmaz mallarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında 
teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak. 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Fen Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9. — Fen Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Tapu ve Kadastro Bölge müdürlüklerince akit ve tescil İşlemlerinin red-

dine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları fenni yönden incelemek ve gö-
rüşünü Genel Müdürlüğe sunmak. 

b) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine 
gerek olup, olmadığını fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe 
sunmak. 

c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı tas
lakları hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak. 

d) Kadastro ve tapulama paftaları ile fenni belgelerinin merkez ve taşrada 
arşivlenmesini düzenlemek ve paftalar üzerinde değişiklikleri takip etmek, istek 
halinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililere kopyalarım vermek. 

e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden, diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden gelen harita, kadastro ve 
yenileme işlemleri ile ilgili her türlü fenni konuları incelemek ve sonucunu ilgililere 
bildirmek. 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Tapu Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10. — Tapu Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel dona-

tım ve İkmal planlamasını yapmak. 
b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma program

larını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak. 
c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri top-

lamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek. 
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Kadastro Dairesi Başkanlığı 
MADDE 11. — Kadastro Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapulamasını yapmak ve modern tapu 

sicillerini düzenlemek, bu amaçla kalkınma planlan ve yıllık programlara uygun 
olarak iş planlamasını yapmak, kadastro çalışmalarım yönlendirmek ve yönetmek, 
her türlü istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek. 

b) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel kadastro çalışmalarını planlamak 
ve yürütmek. 

c) Kadastro ve Tapulama Müdürlükleri ve şefliklerini yönetmek ve bunla-
rın personel, yerleşim, donatım ve ikmal planlamasını yapmak. 

d) Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftaları
nın yenilenmesinin yıllık çalışma programlarını yapmak, yapılan işleri takip ederek 
gerekli tedbirleri almak. 

e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması ve diğer sebeplerle 
meydana gelen zemin düzenlemeleri ve değişikliklerin tescili ile ilgili fenni İşlerin 
yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak. 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12. — Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığının görevleri şun-

lardır : 
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a) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde harita yapımı ile ge-
rekli personel, ödenek, araç ve gereçleri planlamak, ekipleri sevk ve idare etmek, 
çalışmaları takip ve değerlendirmek. 

b) Harita çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, kıymetlendirme ve çalışma 
programları yapmak. 

c) Havadan fotoğraf alımı, foto-laboratuvar ve kıymetlendirme işlerim yü-
rütmek. 

d) Programlanan iş bölgelerinde havai nirengi yapmak. 
e) Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin bakım ve onarımlarını yap-

mak. 
f) Fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dokümanları arşivlemek. 
g) Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hizmetleri yönünden ilgili ku-

ruluşlarla müşterek planlama ve çalışma programları yapmak. 
h) Harita yapımı programlanan yerlerde ülke nirengi şebekesini sıklaştır-

mak, gereken yerlerde mahalli nirengi şebekelerini kurmak. 
ı) Ülke nirengisi ve mahalli nirengiler ile ilgili her türlü bilgi ve değerleri 

arşivlemek. 
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. — Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yurt içi ve yurt dışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili 

merkezi ve taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlen-
dirmek. 

b) Tarihi değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurt 
dışından gelen uzmanların ilmî çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, so-
nuçlarını değerlendirmek. 

c) Modern arşivleme usul ve metodları hakkında araştırmalar yaparak so-
nuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak. 

d) Tapu ve kadastro birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve ku
ruluşlarının ve ilgililerin isteği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve 
vermek. 

e) Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetle-
rini planlamak ve uygulamayı sağlamak. 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 14. — Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 

olupta, hariçte oturanların Türkiye'deki taşınmaz mallan ile ilgili her çeşit tapu ve 
kadastro işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve arşivlemek. 

b) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklu gerçek ve tüzelkişilerin yurt dışındaki taşınmaz mallan ile ilgili hak ve 
menfaatlerini kollamak. 

c) Bakanlık ve kuruluşlararası toplantılar ile ilgili olarak devletlerarası em-
lak müzakereleri için görev alanındaki belgeleri toplamak ve ilgililere iletmek. 

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 15. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki 

danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
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a) Teftiş Kurulu Başkanlığı. 
b) Hukuk Müşavirliği. 
c) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 16. — Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel 

Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar. 
a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtının her türlü faaliyet ve iş-

lemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 
b) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları 

tüzükle düzenlenir. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukukî, 

mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hu

kuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun 
olarak yapılmasına yardımcı olmak. 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda 
Genel Müdürlüğü temsil etmek. 

d) Genel Müdürlüğün amaçlarım daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan 
ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri 
hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak. 

e) Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer 
kuruluşlardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taşa-
nlarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
MADDE 18. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün hükümet programı, kalkınma planlan, yıllık program-

lar, Bakanlar Kurulu Kararlan ve Millî Güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen gö
revlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun 
olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve programının hazırlanmasına 
yardımcı olmak. 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda 
öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel po-
litikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Genel Müdürün ona-
yını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek. 

c) Kalkınma plan ve programlan ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uy
gulama programlarının uygulanması sırasında Genel Müdürlük birimlerinde ortaya 
çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıktan ve tıkanıklıkları giderici ted-
birleri tespit ederek. Genel Müdüre sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini 
yürütmek. 

d) Hizmet ve faaliyetlerin müessir ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi 
için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesi uygulamasını takip 
etmek. 

e) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak. 
f) Toprak, insan münasebetleri hakkında araştırmalar yapmak, sonucunu 

ilgililere bildirmek. 
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g) Tapu, Kadastro ve harita hizmetlerinde bilgi işlem sistemine geçmeye 
yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak. 

h) Mesleki ve idari konularda gelişmeyi sağlayıcı, verimi artırıcı araştırma
lar yapmak, meslekî yayımlarda bulunmak. 

ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 19. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki yar

dımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Dairesi Başkanlığı. 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı. 
c) İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı. 
d) Savunma Uzmanlığı. 

Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — Personel Dairesi Başkanlığının görevlen şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili 

çalışmalarını yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulun-
mak. 

b) Genel Müdürlük personelinin, tayin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlem-
lerini yapmak. 

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtının eğitim planını hazırlamak, 

yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek. 
b) Genel Müdürlük merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hiz-

met içi eğitim programlarım düzenlemek ve uygulamak. 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 22. — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 

hizmetleri yürütmek. 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yü-

rütmek. 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap-

mak. 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve 

yürütmek. 
e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yarar-

lanmasını sağlamak. 
f) Genel Müdürlüğün basım işlerini yürütmek. 
g) Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini yürütmek. 
h) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür 

veya Genel Müdür yardımcılarına sunmak. 
ı) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini 

takip etmek. 
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak. 
j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerini düzenle

mek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak. 
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k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle
mek ve yürütmek. 

1) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere 
göre yürütülmesini sağlamak. 

m) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emir-
lere göre yürütmek. 

n) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Uzmanlığı 
MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı özel kanunlarda gösterilen görevlerini ye-

rine getirir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 
MADDE 24. — Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kur

maya yetkilidir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 
Yöneticilerin sorumluluğu 
MADDE 25. — Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneti-

cileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük 
emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzen
lemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorum-
luluğu 

MADDE 26. — Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda 
diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirle-
mekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla 
görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faa-
liyetlerinde Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danış-
mak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 27. — Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idare-

lerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 28. — Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduk-

ları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenle-
mekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 
MADDE 29. — Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınır-

larını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. 
Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 30. — 25 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında 

kalan memurların atamaları Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür 
bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 
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Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil görmüş olanlar arasından tayin 
olunur. 

Kadrolar 
MADDE 31. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair 

diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre dü-
zenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 32. — 5 Haziran 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum 

Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 2 Temmuz 1932 tarih ve 2015 
sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun ile 
bunların ek ve değişikliklerine dair kanunlar ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı 
hükümleri yürürlükten kaldınlmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre 
yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edi
linceye kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro 
ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya ata-
nıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait 
aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıs-
larına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırla-
nacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönet-
meliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, 
değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri 
yürüten merkez ve taşra teşkilatının üniteleri tarafından yürütülmeye devam olu
nur. 

Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna 
uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — a) 15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanunu ile 28/6/1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu, «Kadastro Ka-
nunu» olarak düzenlenip yürürlüğe girinceye kadar, kadastro ve tapulama müdür-
lüklerinin görev ve yetkileri, kadastro müdürlüğü veya şefliklerince yerine geti-
rilir ve sözü edilen kanunların uygulanmasına devam edilir. 

Bu işlerde çalışan memurlara hizmet gereği olarak anılan kanunlardaki un-
van, görev ve yetkiler verilebilir. 

b) Özel Kanunlanyla tapu fen memurluklarına verilen görevler, kadastro 
müdürlük ve şeflikleri teknik görevlilerince yerine getirilir. 

c) Tapu sicil muhafızlıklarına veya tapu memurlarına kanun, tüzük ve yö-
netmeliklerle her türlü akit ve tescile ait verilen görev, yetki ve sorumluluklar bu 
Kanun ile kabul edilen tapu sicil müdürleri tarafından yürütülür. 

Yürürlük 
MADDE 33. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 34. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/10/1984 
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Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 

TAPU V E KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MERKEZ TEŞKİLATI 

Danışma ve 
Anahizmet Birimleri Denetim Birimleri Yardımcı Birimler 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 
Genel Müdür Yrd. 

1. Tasarruf İşlemleri Dai. Bşk. 
2. Fen Dai. Bşk. 
3. Tapu Dai. Bşk. 
4. Kadastro Dai. Bşk. 
5. Fotogrametri ve Geodezi Dai. 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2. Hukuk Müşavirliği 
3. Araştırma, Planlama ve 

Koordinasyon Dai. Bşk. 

1. Personel Dai. Bşk. 
2. Eğitim Dai. Bşk. 
3. İdari ve Mali İşL Dai. 

Bşk. 
4. Savunma Uzmanlığı 

Tapu Arviş Dai. Bşk. 
Yabancı İşler Dai. Bşk. 
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YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
K a r a r Sayısı ı 84/8520 

E k l i «Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi» nin yürürlüğe konulması; Bayındır-
lık ve İskân Bakanlığı'nın 3/8/1984 tar ih l i ve A-04/6-5/691 sayılı yazısı üzerine, 
2386 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu 'nca 29/8/1984 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 

Başbakan 

İ. K. ERDEM 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A . TENEKECİ 

Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 

Millî Savunma Bakanı 

Kenan E V R E N 

Cumhurbaşkanı 

K. OKSAY 

Devlet Bakanı 

I. ÖZDAĞLAR 

Devlet Bakanı 

A. TANRIYAR 

İçişleri Bakanı 

A. M. YILMAZ 

Devlet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 

Devlet Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. HALEFOĞLU 

Dışişleri Bakanı 

I. S. GİRAY 

S N. TÜREL 

Devlet Bakanı 

M, N. ELDEM 

Adalet Bakanı 

V ARIKAN 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. AYDIN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY 

Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H. H. DOĞAN M. KALEMLİ 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇIOĞLU 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

B A Y I N D I R L I K İŞLERİ G E N E L ŞARTNAMESİ 
BÖLÜM : I 

G E N E L 
AMAÇ 
Madde 1 — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (8). maddesine dayanılarak 

hazırlanmış olan bu Genel Şartname, iş sahibi idareler tarafından kanunda yazılı usul-
lerden b i r i ile yaptırılan ve tanımları aynı kanunun (4). maddesinde yapılmış olan 
her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit 
eder. 

K A P S A M 
Madde 2 — B u Genel Şartname, Genel Bütçeye dahil dairelerle ka tma bütçeli 

idarelerin, özel İdareler ve Belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 
taahhüde bağladıkları yapım ve hizmet işlerini kapsar. 

Keşif bedeli veya tahmin edilen bedeli 10 milyon TL.'sına kadar olan her türlü 
yapım ve hizmet işlerinde bu şartnamenin uygulanması zorunlu değildir. Keşif bedeli 
veya tahmin edilen bedeli 10 milyon TL.'sından 40 milyon TL.'sına kadar olan işlerde 
ise bu şartnamenin (5), (9), (10), (15) ve (16). maddeleri ile (33). maddenin çalış
ma şartları ile i l g i l i son i k i fıkrası, işin gereğine göre idareleri tarafından değiştiri-
lerek uygulanabil ir veya tümüyle uygulanmayabilir. 

K a m u kurum ve kuruluşlarının birbirlerine yaptıracakları yapım ve hizmet iş-
lerinde bu şartnamenin hangi hükümlerinin uygulanacağı aralarında kararlaştırılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1 
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1984 yılı fiyatları ile tespit edilmiş olan bu parasal sınırlar, Bayındırlık ve İs-
kan Bakanlığınca yayımlanan karne katsayılarına göre her yıl yeniden tespit edilir. 

T A N I M L A R 
Madde 3 — B u Genel Şartnamenin uygulanmasında, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun (4). maddesinde tanımları yapılan deyimlerden başka : 
İş : Müteahhide İhale edilen her türlü yapım ve hizmet işlerini, 
Kontrol teşkilatı : İdare tarafından, işlerin kontrol ve denetimi için görevlen-

dirilecek bir memur veya b i r heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere 
görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, 

Müteahhit Vek i l i : Sözleşme konusu işle i l g i l i olarak müteahhidi temsil eden, 
o iş için müteahhitten noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve 
İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, 

İşyeri : Yapım ve hizmet işlerinde işin meydana getirildiği yerler ile iş sü-
resince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocaklarım 
vb. yerleri, 

BÖLÜM : II 
İŞ YERLERİ 

İŞ YERLERİNİN MÜTEAHHİDE TESLİMİ 
Madde 4 — Sözleşmenin imzasından sonra müteahhidin sözleşmede yazılı sü-

reler içinde işe başlayabilmesi için, kontrol teşkilâtı tarafından, eksen kazıkları, some-
ler, röperler vb., zemin üzerinde müteahhide kontrol edilerek tesl im edilir ve bu hu-
susta i k i taraf arasında ortak b i r tutanak düzenlenir. 

Müteahhit, kendisine teslim edilen bu kazık ve röperleri işin sonuna kadar ko-
rumak ve toprak işlerine ait eksen kazıklarım da, bu işler bitt ikten sonra boykesite 
göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır. 

İdare, işin yapılacağı yerleri , sözleşme veya eklerinde aks i yazılı olmadıkça, iş 
için gerekl i tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının ge-
çeceği yerleri, her türlü toprak İşlerine alt olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş 
veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini, müteahhide be-
delsiz olarak teslim eder. 

Doğrudan doğruya iş için gerekil olması nedeniyle, el konacak taşınmaz ma l -
ların kamulaştırılmasına veya geçici işgaline ilişkin harita, plan, cetveller ve diğer 
bütün işlemler, sözleşmede aks i yazılı olmadığı takdirde, idarece yapılır ve kamulaş-
tmlacak veya geçici olarak el konacak yerler, işlemler tamamlandıkça iş programına 
uygun olarak kısım kısım müteahhide teslim edilir. 

Hizmet işlerinde, işyerlerinin müteahhide teslimi, İşlerin özelliklerine göre söz-
leşme veya eklerinde belirt i len esaslara göre yapılır. 

İşlerin yapılacağı yerlerin müteahhide tesliminde gecikme olması halinde bu 
gecikme işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bit ir i lmesini etkilerse sözleşmede 
belirlenmiş olan iş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar uzatılır. Müteahhit 
bunun dışında hiç b i r İstekte bulunamaz. 

Müteahhide teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde, 
İş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinaların yeni iş yerine taşınması gi-
derleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerinin yeni iş yerine 
taşınma ve kuru lma giderleri ayrıca müteahhide ödenir. B u durumda da iş süresi, işin 
bir kısmı veya hepsi için gereği kadar uzatılır. 

MÜTEAHHİDİN KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞI Y E R L E R 
Madde 5 — Müteahhide ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi 

kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından müteahhide, üc-
retsiz olarak verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde, müteahhit ih -
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tiyaç duyduğu bu yerlere ait harita, plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve 
bu yerlerin sahipleri i le komşu yerler sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer se
çimi yapmak zorundadır. Bununla bir l ikte idare, gerekli gördüğü takdirde, müteahhi
din kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak müteahhide gösterebilir. B u 
durumda müteahhit, idarenin gösterdiğinden başka b i r yerleri ancak sahipleri ile an-
laşmak şartı ile kul lanabi l ir . 

B u gibi yerlerin ücretsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazık değilse, 
el koymadan dolayı bütün giderler müteahhide ait olacaktır. Ancak bu yerler in geçici 
İşgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita, 
plan ve cetveller müteahhit tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapı-
lıp tamamlanır. 

Devlete ait boş sahaların kullanılması halinde hiç bir Ücret ödenmez. 

M A L Z E M E O C A K L A R I 
Madde 6 — Müteahhit kamuya ait arazi ve sahalardaki ocakları, hiç bir şe-

kilde ücret ödemek zorunda olmaksızın, bu iş için geçici olarak kullanır. Ocakların 
iz in belgesinin (ruhsat) alınması idareye ait olup bunlar iz in belgesi alınmış olarak 
müteahhide tesl im edil ir. 

Sahipl i arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması g i 
derleri (kamulaştırma ve/veya geçici İşgal giderleri bunun dışındadır) sözleşme veya 
eklerinde aksi yazılı olmadığı takdirde müteahhide ait t ir . 

Sözleşme veya eklerinde başka hükümler bulunmadığı takdirde, i z in belgesine 
(ruhsata) bağlı sahipli ocaklardan idarenin zorunlu gördüğü ve uygun bulduğu hal-
lerde malzeme alınması gerektiğinde, ocak sahiplerine malzemenin b i r im miktarı için 
ödenecek bedel ile aynı şartlar çerçevesinde hesaplanmış malzeme b i r im fiyatı arasın-
daki fark idareye aitt ir . 

Ocak yerlerinin işgali için bazı işlemler gerekli ise (işgal giderleri ister müteah-
hide ister idareye ait olsun) bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer 
belgeler müteahhit tarafından hazırlanır, ancak işlemleri (sözleşme veya eklerinde 
aksi yazılı değilse) idare yürütür. 

Resmi işlemlerin yapılması gereken durumlarda, müteahhidin iş geciktirme-
yecek şekilde zamanında idareye başvurması gereklidir. 

Ocak yeri tesl imi yapılmamış ocaklarda, müteahhit tarafından yapılacak çalış-
malardan dolayı meydana gelebilecek bütün hasar ve zarar lar ile bunların bedelleri 
müteahhide ait olur. 

İŞ V E İŞYERLERİNİN K O R U N M A S I V E SİGORTALANMASI 
Madde 7 — Yapım ve hizmet ile i l g i l i işyerlerinde her türlü araç, malzeme, 

ihzarat, iş ve hizmet makinaları, taşıtlar vb. ile, (43). madde hükümleri dikkate alın-
mak şartı ile kesin kabul tarihine kadar, sözleşme konusu yapım ve hizmet işinin ko-
runmasından müteahhit sorumludur. 

B u nedenle müteahhit, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı 
takdirde, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makinaları, ta-
şıtlar, tesisler vb. ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, dep-
rem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık vb. tehlikelerden idarece 
gerekli görülenlere karşı (al l r isk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. B u yükümlülüğün 
teminat süresi içinde devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği (43). 
madde hükümleri de gözönünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirt i l ir . 

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için yıllık fiyat farkları ile bir l ikte 
hakediş tutarları; tesis, makine, araç, taşıt vb. için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan 
bedellerdir. 

Müteahhidin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu 
(al l risk) sigortalarla sınırlandırılmamıştır. İnşaat sigorta poliçelerinin genel şartla-
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rının «Teminat dışında ka lan haller» maddesinde de belirlenen, müteahhidin kusur lu 
olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için müteahhit idareden-
bir istekte bulunamaz. 

Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri müteahhit, geçici hakediş raporlarının 
düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye vermek zorundadır. A k s i halde 
hakediş tutarı ödenmez. 

Sözleşmenin bozulması veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş yeni müteahhide 
ihale edilinceye kadar devam ett i r i l i r ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri i l k mü-
teahhide ait olur. Ancak bu süre, bozma veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç 
ayı geçemez. 

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlan-
ması için idare tarafından verilen talimata müteahhit uymak zorundadır. 

Müteahhit, işin devamı süresince İşyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, iş-
çilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve za-
rar meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sa-
hasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle 
doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden müteahhit sorumludur. Müteahhit, kaza
ların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini inlemek amacı ile gereken bütün önlem-
leri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azalt-
mak için verilecek talimatın hepsine uymak zorundadır. A y n c a müteahhit, işyerinde 
kullanılan araç, gereç ve makinalar la patlayıcı maddelerin neden olabileceği kaza
lardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. 

Bütün önlemlere rağmen müteahhidin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların 
kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı da müteahhit, zarara uğ-
raması iht imal i olan malların bedelini karşılayacak miktarda sigorta yaptıracaktır. 

B u konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse müteahhi-
din kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin 
tümü müteahhide ait t ir . 

İŞYERLERİNİN TEMİZLENMESİ V E TESİSLERİN K A L D I R I L M A S I 
Madde 8 — Müteahhit tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve 

çalışma artıklarından temizlenir. 
Bundan başka müteahhit tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan ba

raka, ambar, garaj, atelye vb. tesisler, işin sonunda müteahhit tarafından sökülür ve 
götürülür, bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Müteahhidin yükümlülüğü olan 
bu İşlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir be-
del müteahhidin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesil ir. 

Müteahhidin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptıdığı b ina ve barakalar ile 
diğer tesislerden, idare gerekli gördüklerini işin sonunda satınalmak isterse müteahhit 
bunları, asıl durumlarını bozmaksızın, sözleşmesinde ayrıca hüküm yoksa, bu şartna
mede belirt i len esaslara göre satmak zorundadır. Bunlar, İşın geçici kabul tarihindeki 
uygulama yılı b i r im fiyat ve rayiçleri ile değerlendirilerek bulunacak bedel üzerinden, 
yıpranma ve amortisman payları, işçilik ve malzemedeki nitel ik farkları da dikkate 
alınmak suretiyle, ihale indir imi uygulanmaksızın satın alınabilir. B i r i m fiyat ve ra-
yiç bulunmayan durumlarda (20). madde hükümlerine göre kararlaştırılacak fiyat-
lar la bedel hesaplanır. 

BÖLÜM : III 
P R O J E L E R 

PROJELERİN MÜTEAHHİDE TESLİMİ 
Madde 9 — Sözleşme konusu işlerin projeleri sözleşme eki diğer şartname ve 

teknik belgelerle bir l ikte, sözleşmenin imzalanması sırasında müteahhide veri l ir. 
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Sözleşmeye göre müteahhit tarafından uygulama projelerinin hazırlanması söz 
konusu olduğu takdirde, idare tarafından müteahhide avan projeler veya avan proje 
niteliğindeki projeler veri l ir . Özelliği bulunan bazı hizmet ihalelerinde avan proje ye-
rine harita, plankote vb. teknik belgelerin müteahhide verilmesi yeterli olabilir. 

İşin yürütülmesi sırasında idarece verilmesi gerekebilecek uygulama ve detay 
projeleri, işi aksatmamak üzere iş programı uyarınca gerekli oldukları zamanlarda, 
ikişer takım olarak bir yazı ekinde müteahhide tesl im edilir. 

PROJELERİN H A Z I R L A N M A S I 
Madde 10 — Projelerin müteahhit tarafından hazırlanmasında ve kesin şeklini 

almasında aşağıda belirlenen esaslara uyulur. 
Müteahhidin yapacağı projeler, hesaplar vb. sözleşme veya eklerinde belirlenen 

şartlara, idare tarafından kendisine verilecek avan projeler, talimat, esas ve tiplere, 
teknik ve sanat kurallarına uygun olarak bir uzman tarafından iş programım aksat
mayacak şekilde hazırlanacak ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrın-
tılarr kapsayacaktır. 

Müteahhit, projelerin hazırlanması sırasında, değişik çözüm şekillerinin bulun
ması halinde bunlar arasından karşılaştırma suretiyle seçim yapılabilmesini sağla
mak üzere değişik çözüm şekillerini kapsayan projeleri ve bunlara ilişkin hesaplarla 
gerekli b i lg i ve raporları hazırlayıp idareye verir. 

Projeler, idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. 
İdarece, müteahhit tarafından veri len projelerde değişiklik yapılması gerekli 

görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve i lg i l i 
raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bi lgi lerin tamamlanması 
için projeler, istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere, müteahhide geri veri l ir . İdare, 
isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. 

İdarece verilen ve/veya müteahhit tarafından hazırlanan projelere göre ayrıca 
sondaj ve zemin etüdü yapılması söz konusu olduğu takdirde, sözleşme ve eklerinde 
aksine bir hüküm yoksa, gerekli sondaj ve etüdler, bedeli idarece ödenmek üzere, 
müteahhit tarafından yapılır. Gerek l i olduğu halde sondaj ve zemin etüdleri yapılma-
dan hazırlanmış olan veya yapılmış sondaj ve zemin etüdleri yeterli görülmeyen pro-
jeler, bu eksikl ik ler giderilmedikçe idare tarafından incelenip onaylanmaz. 

Sözleşme veya eklerinde başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde, idareye ve
rilen projeler ve i l g i l i raporlar, ver i ldikler i tarihten başlamak üzere bir aylık süre 
içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya ek
sik l ik ler in in tamamlanması kaydı ile müteahhide geri veri l ir . B u konuda gecikme 
olursa müteahhit, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak ka-
zanmış olur. 

idare, değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değişikliğin özelliği ve niteli-
ğine, işin İvedilik durumuna göre, isterse, yapılması gerekli görülen değişikliklerin 
daha sonra yapılması şartı ile onaylayabilir. 

Müteahhit, yaptığı ve yapacağı projelerin ve hesapların eksikl ik ve yanlışlık-
larından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur. Projelerin 
idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması müteahhidi bu sorumluluktan kur ta -
ramaz. 

Müteahhit tarafından hazırlanan proje ve hesapların zamanında verilmemesin-
den, verilen proje ve hesapların, teknik eksikl ik ve yanlışlıklarından dolayı, idarece 
onaylanmaksızın geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları sonucunda 
ortaya çıkan bütün gecikmelerden müteahhit sorumludur. 

Müteahhit tarafından yapılmış projelerde idare tarafından değişiklik istendiği 
takdirde müteahhit, idare tarafından öngörülen esaslara göre projeleri değiştirmekle 
birl ikte, değişikliklere uygun olarak işe başlamak zorundadır. 
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İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister idarece ver i l -
miş, ister müteahhit tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun, uygulama sı-
rasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve İşin bitmiş durumunu gösteren kesin (as -
built) projeler müteahhit tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp ori j inalleri idareye tes-
l im edilir. 

Proje hizmeti için müteahhide ödenecek bedel sözleşmede bel irt i l ir . Projeler mü-
teahhide, sözleşme veya eklerinde belirtilmek şartı ile bedelsiz de yaptırılabilir. 

Hizmet işlerinde müteahhidin hazırlayacağı projeler onaylanmak üzere idareye 
tesl im edilirken, idarece yapılacak incelemeleri kolaylaştıracak ve projelerin, tekl i f 
edilen şekli ile sözleşme veya eklerinde belirlenen şartlar çerçevesinde, amaca en uy-
gun olduğunu gösterecek bi lg i ler in de diğer teknik belgelerle bir l ikte müteahhit tara-
fından verilmesi gereklidir. 

Onay işlemi sırasında idare tarafından proje ve eklerinde yanlışlık, eksikl ik ve 
kusurlar tespit edildiği takdirde, müteahhit idarenin yazılı emri üzerine ve verilen 
süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır. 

PROJELERİN U Y G U L A N M A S I 
Madde 11 — Sözleşme konusu bütün yapım işleri, idare tarafından müteahhide 

verilecek veya müteahhit tarafından hazırlanıp idarece onaylanacak projelere ve de-
taylarına uygun olarak yapılacaktır. 

İşlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olma-
dan bağlanamaz. Aks ine bir davranışın sorumluluğu müteahhide ait olur. 

Projelerin zemine uygulanması ve bu hususta meydana gelen hataların sorum
luluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler müteahhide aitt ir . Ayrıca ha
talı olarak yapılan uygulama sonucu meydana getirilen hatalı işin bedeli de müteah
hide ödenmez. 

İdare, işlerle i l g i l i proje vb. teknik belgelerde gerekil göreceği her türlü deği-
şikliği yapmaya yetki l idir . Müteahhit, işlerin devamı sırasında gerekl i görülecek bu 
değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. 

Proje değişiklikleri, i lk projeye göre hazırlanmış malzemenin terkedilmesini 
veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğa
cak fazla işçilik ve giderler idarece müteahhide ödenir. 

Götürü işlere İlişkin projelerde yapılan değişiklikler sonucunda, her i k i taraf 
İçin meydana gelecek bedel farkları gözönüne alınır. 

Proje değişiklikleri iş süresini etkileyecek nitelikte ise müteahhidin bu husus-
t ak i süre isteği de idare tarafından ayrıca dikkate alınır. 

İdarenin veya kontrol teşkilatının yazılı bir tebliği olmaksızın müteahhit, pro-
jelerde herhangi, b i r değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi 
değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunamaz. 

işlerin devamı sırasında müteahhit, proje uygulaması konusunda kendisine y a 
pılan tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun teknik 
ve sanat kurallarına uygun olmadığı kanısına varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini 
(13). madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. A k s i halde aynı mad-
denin diğer hükümlerine göre işlem yapılır. 

Kontro l ve müşavirlik hizmetleri işlerinde, idarece hizmet müteahhitlerine ve-
rilen projelerin uygulama sorumluluğu, sözleşmeler veya eklerinde başka hükümler 
yoksa, bu projelere göre iş yapan yapım müteahhitlerine aitt ir . 

PROJELERİN TESLİMİNDE GECİKME O L M A S I 
Madde 12 — İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin müteahhide 

tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere müteahhide verilen proje ve teknik 
belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyle zamana 
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ihtiyaç gösterecek nitelikte değişiklik yapılması hallerinde müteahhit hiçbir i t i raz öne 
süremiyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında b i t i r i l -
mesini etkilerse sözleşmede belirlenmiş olan iş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için 
gereği kadar uzatılır. 

Hizmet işlerinde işyerinin veya ihtiyaç programlarının değişmesi halinde hizmet 
müteahhidi, iş artışından veya azalışından dolayı, b i r i t i razda bulunamaz. Bu değişik-
l ik süre uzatımım gerektiriyorsa idarece bu husus dikkate alınır. 

Sözleşme veya eklerine göre uygulama projelerinin idare tarafından verilmesi-
nin gerektiği durumlarda, müteahhidin yapmak zorunda olduğu işlerden herhangi bi-
r in in veya bir bölümünün uygulama projelerinin hazırlanıp kendisine teslim edilmemiş 
olması halinde müteahhit, b ir yazı ile idareye başvurarak, kendisi bağlamaya hazır 
olduğu halde, bu nedenle gecikme iht imal i bulunan işlerin projelerinin en geç hangi 
tarihte ve hangi sıra i le kendisine verilmesi gerektiğini bildirmek zorundadır. B u ya-
zının, projelerin hazır olmasının istendiği tarihten en az bir ay önce idareye verilmesi 
gereklidir. B u süre içinde müteahhit tarafından b i r başvuruda bulunulmamış ise mü-
teahhidin gecikme iddiaları dikkate alınmaz. 

BÖLÜM : IV 
KONTROL , HİZMETLERİ 

İŞLERİN KONTROLÜ 
Madde 13 — Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım ve hizmet işleri, idare ta-

rafından görevlendirilen kontrol teşkilâtının denetimi altında ve kontrol yönetmeliğine 
uygun olarak, müteahhit tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. 

Herhangi b i r işin, kontrol teşkilâtının denetimi altında yapılmış olması müteah-
hidin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik 
ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu ko
nudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Müteahhit, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu b i r meslek adamı olarak teknik ve 
sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan kendisine verilen 
projeye ve/veya teknik belgelere göre İşi yapmakla bu projenin ve/veya teknik bel-
gelerin iş yerinin gereklerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca 
işin yapılacağı yeri , kullanılacak her türlü malzemenin nitel ik bakımından yeterliliğini 
incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. 

Bununla bir l ikte müteahhit, kendisine verilen projelerin ve/veya teknik belge-
lerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve ekle
rinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya teknik ve sanat kurallarına uyma
dığım i ler i sürerse bu husustaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya tal imat alış ta r i 
hinden başlayarak onbeş gün içinde (nitelik ve özelliği bakımından incelenmesi uzun 
sürebilecek işlerde, müteahhidin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir.) hem 
kontrol teşkilatına, hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. B u süre aşılınca 
müteahhidin i t i raz hakkı kalmaz. 

Müteahhidin iddia ve itirazlarına rağmen, idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı 
takdirde müteahhit, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur. 

önemli görülen durumlarda müteahhit »isteklerini idare veya kontrol teşkilatına, 
aynı şekilde idare veya kontrol teşkilatı da istek ve talimatlarım müteahhide yazı i le 
bi ldir ir . Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında müteahhidin istek ve iddiaları, 
idare tarafından dikkate alınmaz. 

Müteahhit ile kontrol teşkilatı arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 
(53). madde hükümlerine göre idarece çözüme bağlanır. 
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K O N T R O L , TEŞKİLATININ YETKİLERİ 
Madde 14 — Müteahhit bütün iğleri kontrol teşkilatının, sözleşme ve eklerin-

deki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği ta l imata göre yapmak zorundadır. 
Müteahhit kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için 

elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş basına getiremez. Malzemenin teknik şartname-
lere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği 
şeklide deneyler yapabil ir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda ol-
sun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa müteahhit tarafın-
dan karşılanır. Müteahhit, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli 
araç ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır. 

Kontro l teşkilatının kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mü-
hürlenerek işin sonuna kadar saklanır. 

Müteahhidin işyerine getirdiği malzemenin, teknik şartnamesine veya daha 
önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde 
müteahhit, kontrol teşkilatının bu husustaki yazılı tebligatı tarihinden başlamak 
üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu 
yapmadığı takdirde kontrol teşkilatı bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri müteah-
hide ait olmak üzere, işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkil idir. 

Müteahhit tarafından kötü ve kusurlu yapıldıkları kesin olarak anlaşılan iş kı-
sımlarını yıktırıp müteahhide yeniden yaptırmak hususunda kontrol teşkilatı yetk i l i -
dir. Müteahhit, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen 
süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yap-
mak zorundadır. B u hususta bir gecikme olursa sorumluluğu müteahhide aitt ir. 

K O N T R O L TEŞKİLATI İÇİN GEREKLİ BİNALARIN Y A P I L M A S I 
Madde 15 — Müteahhit, kontrol teşkilatının işlerle i lg i l i her türlü çalışmaları 

ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun 
yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zo
rundadır. Müteahhidin sözleşme gereği bedelsiz olarak yapmak zorunda olduğu bina
ların dışında, idarece istendiği takdirde müteahhit, kontrol teşkilatı için gerekli olan 
başka binaları da bedeli karşılığında yapacaktır. 

B u binaların, proje ve özel şartnamelerinin müteahhide verildiği tarihten baş-
lamak üzere, sözleşmesinde belirti len süre içinde tamamlanarak kontrol teşkilatına 
teslim edilmeleri gereklidir. B i n a ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleş
mede yazılı cezalar uygulanır. 

B ina ve barakalar ister bedeli karşılığında, ister bedelsiz olarak yapılmış olsun, 
işin bitiminde idarenin malı olur. 

Kontro l teşkilatı için yapılacak binalar, idarenin göstereceği yerlerde yapılacak
tır. 

BÖLÜM : V 
İŞİN YÜRÜTÜLMESİ 

İŞ P R O G R A M I 
Madde 16 — Müteahhit, sözleşmenin Sayıştay'ca tescil inin kendisine tebliği 

tarihinden haşlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, üstlenilen 
yapım ve hizmet işleri için iş kalemlerini, yıllık iş miktarlarım, ihzaratı ve yıllık 
ödenek di l imlerini gösterir ayrıntılı bir iş programı düzenler ve kontrol teşkilatına ve-
r i r . İdare, iş programının verildiği bu tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerin-
de belirlenen süre içinde programı olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri ya-
parak onaylar. 

Bu iş programında, resmi tat i l günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, ik l im 
şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8 



9 Ekim 1984 — Sayı : 18540 RESMl GAZETE Sayfa : 29 

çalışılarak geçirileceği gözönünde tutulacaktır. Ancak işin bitiminde bu devre dikkate 
alınmaz ve idare müteahhitten, teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için 
bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. Büro çalışmalarına ilişkin program bölümlerin-
de i k l i m şartları dikkate alınmaz. 

Hizmet işlerine ait iş programlarında, hizmete ilişkin proje, rapor, teknik bel-
geler vb. n in idareye hangi sıra ile, hangi tarihlerde verileceğinin belirti lmesi gerek-
l idir . Bunların hazırlanması için idarece verilmesi gereken bilgilerin, esasların ve ta-
limatın, kendisine en geç hangi tarihlerde verilmesi gerektiğini müteahhit, ayrıntılı 
b ir şekilde iş programı ile bir l ikte idareye bildirecektir. 

Büyük ve önemli yapılarda idare, müteahhitten, çubuk iş programı yerine 
C .P .M veya benzeri bir metod ile iş programı düzenlenmesini isteyebilir. 

Müteahhit idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak 
zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. 

İşlerin miktarında iş programım etkileyecek ölçüde b i r artış veya işde idarece 
onaylanan b i r süre uzatımı bulunduğu takdirde, müteahhit bu hususun kendisine teb-
liği tarihinden başlamak üzere on gün içinde yeni duruma göre b i r iş programı dü-
zenlemek zorundadır. 

MÜTEAHHİDİN İŞ BAŞINDA BULUNMASİ 
Madde 17 — Müteahhit üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinden 

ayrılamaz. Ancak , idare tarafından kendi yerine kabul edilecek bir is ini , işlerin gecik-
mesine ve durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vek i l bırakarak iş başın-
dan ayrılabilir. Müteahhit veya veki l i işyerinden ayrılmalarım gerektiren zorunlu hal-
lerde, kontrol teşkilatından iz in almak zorundadırlar. 

Müteahhit veya vekil inin, istendiği zaman işlerle i l g i l i denetimler ve çalışma-
lar sırasında kontrol teşkilatı ile bir l ikte bulunmaları gereklidir. 

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ P E R S O N E L V E ARAÇLAR 
Madde 18 — Sözleşmenin imzasından sonra müteahhit, üstlenmiş olduğu işin 

önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü ma-
tına, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri sağla-
mak ve ihzarat la i lg i l i önlemleri almak zorundadır. 

İşin başlangıcında ve devamı sırasında, programa uygun olarak yürütülmesini 
sağlamak üzere, müteahhit tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin ye
terl i olup olmadığının takd i r hakkı idareye aitt ir. 

Müteahhit, işin sözleşme süresi içinde bit ir i lmesi için, gerekli miktarda malze
meyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. A k s i halde, bu hu-
susta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün 
içinde bunları istenen sayı ve miktar çıkarmak zorundadır. 

Müteahhit işlerin yürütülmesinde, bulabildiği sürece eğitim görmüş, diplomalı 
elemanları çalıştıracak ve bunları her zaman diğerlerine tercih edecektir. 

İdare, taşeronlar aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bö-
lümünün doğrudan doğruya müteahhit tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. 
Taşeronların idareye karşı hiç b i r sıfat ve yetki ler i olmayıp bunlara yaptırılan tüm 
işlerden müteahhit sorumludur. 

Çalıştırdığı işçilerle kullandığı makina, araç ve malzemenin idarece her an 
kontrol edilebilmesi için müteahhit, her gün bunların miktarlarını (türlerine göre ay-
n l m a k ve çalıştırıldıkları ve kullanıldıktan yerlerle işler ayrı ayrı belirti lmek üzere) 
ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri kontrol teşkilatına vermek zorundadır. 

İŞ MİKTARINDA A R T M A V E Y A EKSİLME 
Madde 19 — Yapım işlerine ilişkin bir sözleşmenin uygulanması sırasında ke-

şif ve sözleşmede öngörülmemiş olan, İş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse mü-
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teahhit, 2888 saydı Kanun hükümlerine göre, keşif bedelinin % 30'una kadar olan 
değişiklikleri sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde (süre hariç) yap-
mak la yükümlüdür. 

Keşif bedeli artışının % 30'u geçmesi halinde sözleşme bozulur. Ancak bu du-
nunda müteahhit, işin keşif bedeli ve % 30 keşif artışının karşılığı işleri, sözleşme 
ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde, yapmak zorundadır. Taahhüdün % 30 ke-
şif artışı İle bitmemesi ve bu nedenle tasfiye edilmesi halinde müteahhit, İdareden hiç 
bir masraf ve tazminat isteyemez. 

% 30 oranından faz la artış; temel, tünel ve benzeri işler ile doğal afetler gibi 
nedenlerden i ler i gelmiş ise, idarenin isteği müteahhidin kabulü ve i lg i l i bakanın veya 
bir inci derece i t a amir in in onayı ile, süre hariç, aynı sözleşme ve şartname hükümler] 
çerçevesinde % 30'u geçen işler de aynı müteahhide yaptırılabilir. 

Keşif bedelinin % TO'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, 
müteahhit işi bit irmek zorundadır. B u durumda, müteahhide, belgelenmek şartı ile, 
yapmış olduğu gerçek giderlerine karşılık olarak ihale bedelinin % 70'i ile yaptığı 
işin t u t a n arasındaki bedel farkının % 5'ine kadar ödeme yapılabilir. 

F İYATLAR I BELLİ O L M A Y A N İŞLER 
Madde 20 — Keşif özetinde veya b i r im fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş 

olup da yapılması idarece istenen yapım ve hizmet işlerinin yeni b ir im fiyatları tesbit 
edil irken öncelik sırası ile aşağıdaki analizler kullanılır : 

a — Sözleşme ve eklerindeki (birim fiyat cetvellerindeki) bir im fiyatların tes-
bitinde kullanılan analizler veya varsa o işe ait tekli f analizler; 

b — Sözleşme b i r im fiyatlarının tesbitinde kullanılan analizlerle veya varsa o 
işe ait tekl i f analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler; 

c — Diğer idarelere alt benzer analizler; 
d — B i r i m fiyatı tesbit edilecek iş kalemleri için o işin yapılması sırasında 

tutulacak puantajla tesbit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinaların çalış-
m a saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler; 

Yen i b i r im fiyatların tesbitinde, yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağı-
dak i rayiçler uygulanır : 

1 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tesbit edilip yayımlanan rayiçler veya 
varsa o işe ait tekl i f rayiçler; 

2 — Diğer idarelerce tesbit edilmiş rayiçler; 
3 — İdarece kabul edilmek şartı ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylan-

mış memleket rayiçleri; 
B u usullerden hiç biriyle yeni bir im fiyat tesbiti mümkün olamıyorsa, o iş ka-

lemine ait, Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış fatura bedelleri esas alına-
rak yeni b i r im fiyat tesbit edilebilir. 

Yen i b i r im fiyat, müteahhitle birl ikte yukarıda belirtilen usullerden b i r i ile tes-
bit edilerek bu hususta düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve onaydan 
sonra geçerli olur. Yen i b i r im fiyat tesbitinde müteahhitle uyuşulamaz ise anlaşmazlık, 
idaresi tarafından en çok bir ay içersinde Bayındırlık Kuru luna int ika l ett ir i l ir . Ba-
yındırlık Kuru lu tarafından tesbit edilen fiyatın i k i tarafça kabulü zorunludur. 

B i r i m fiyat uyuşmazlığı hallerinde müteahhit, Bayındırlık Kurulunun kararını 
beklemeden, idare tarafından tesbit edilmiş fiyatın uygulanması şartı ile işe devam 
etmek zorundadır. 

B u maddede belirlenen usullerle tesbit edilen b ir im f iyatlara, sözleşme veya ek-
lerindeki esaslara göre, varsa ihale indir imi uygulanır. 
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İdare istediği takdirde, sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca b i r 
müteahhide yaptırılması mümkün olan işi başkasına yaptırabilir, bundan dolayı mü
teahhit hiç b i r istekte bulunamaz. 

SÖZLEŞME V E EKLERİNE U Y M A Y A N İŞLER 
Madde 21 — Müteahhit projelerde kendiliğinden hiç b i r değişiklik yapamaz. 

Boyutları, kul lanma şekil ve durumu proje ve şartnamelere uymayan, kötü ve kusurlu 
oldukları tesbit edilen işleri müteahhit, kontrol teşkilatının talimatı ile, belirlenen 
süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya bozup yeniden yapmak zorundadır. B u n 
dan dolayı b i r gecikme olursa sorumluluğu müteahhide aitt ir. 

Bununla birl ikte, müteahhit tarafından proje ve şartnameden farklı olarak ya
pılmış olan işlerin, teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları 
idarece tesbit edilirse bu işler yeni şekilleri ile de kabul edilebilir. 

Ancak bu takdirde müteahhit, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malze
me kullandığım ve daha faz la el emeği harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. 
B u gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı 
ta l imatla bi ldir i len boyutlara göre hesaplanmış miktar lar geçirilir. B u şekilde yapılan 
işlerin boyutları, el emeğinin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre 
ödenir. 

İŞLERİN H A T A K U S U R V E EKSİKLİKLERİ 
Madde 22 — Kontro l teşkilatı, müteahhit tarafından yapılmış olan işin eksik, 

hatalı ve kusur lu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığım gösteren 
belirtiler ve kanıtlar gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin 
kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tesbiti 
için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını müteah-
hide tebliğ eder. 

B u incelemeler müteahhit veya veki l i ile bir l ikte yapılır. Müteahhit veya vekil i 
bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek ta-
raflı olarak yapılıp durum b i r tutanakla tesbit edilir. 

B u gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı ve kusurlu olduğu-
nun anlaşılması halinde müteahhide ait olur. A k s i anlaşılırsa genel hükümlere göre 
işlem yapılır. 

Sorumluluğunun müteahhide ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi 
kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, müteahhidin daha sonraki 
hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesi l ir . 

MÜTEAHHİDİN B A K I M V E DÜZELTME S O R U M L U L U K L A R I 
Madde 23 — Üstlenilen yapım ve hizmet işlerinin her türlü sorumluluğu, ke-

sin kabul işlemlerinin idarece onaylanması tarihine kadar, tümüyle müteahhide aitt ir. 
B u nedenle müteahhit, gerek malzemenin kötülüğünden ve gerekse yapım ve hizmet iş-
ler inin kusur ve eksikl iklerinden dolayı, idarece gerekl i görülecek bütün onarım ve 
düzeltmeleri, sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. 

Müteahhit bu zorunluluğa uymadığı takdirde, idare kendisinden bir yazı ile yü-
kümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. B u talimatın müteahhide tebliği tar i -
hinden başlamak üzere İşin özelliğine göre, tal imat yazısında idarece daha uzun bir 
süre verilmemişse, müteahhit on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen 
başlamadığı, veya başlayıpda belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre İşi bitir-
mediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri 
müteahhide ait olmak üzere 2886 sayılı kanunda gösterilen usullerden b i r i i le yaptı-
rabil ir . İdare bu işler için müteahhidin teminatından veya varsa diğer alacakların-
dan ödeme yapmaya yetkil idir. 
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Müteahhidin yaptığı işlerde, kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde, 
herhangi bir aksaklık görüldüğü takdirde, bu aksaklıklar yukarıda belirtildiği şekil-
de düzeltilip onarılmakla birl ikte idare, işin niteliğine göre, aksaklığı tesbit edilen bu 
gibi yapım ve hizmet işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. B u 
takdirde kabulü ertelenen kısım için, idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat 
alıkonur. Yapılan işlerde, müteahhidin kusurundan kaynaklanan ve ivedilikle ele alın-
ması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, müteahhidin o anda işle ilgilenip ko-
nuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde idare, yazılı olarak haber vermek sure
tiyle müteahhit adına bu aksaklığı giderir. Müteahhidin tebligat adresinde bulunama
ması veya işe i lg i göstermemesi halinde idare, müteahhit hesabına aksaklığı giderip 
gerekl i önlemleri alır ve müteahhidin bu uygulamaya i t i raz hakkı olmaz. 

Müteahhidin yaptığı işlerde kesin kabul tarihinden başlayarak beş yıl içinde 
malzemenin hi le l i olmasından veya işin teknik gereklerine uygun yapılmamasından 
dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar 2886 sayılı kanunun 
(87). maddesi uyarınca müteahhide tamamlattırılıp ödettirilir. 

MÜTEAHHİDİN K U S U R U DIŞINDAKİ H A S A R V E Z A R A R L A R 
Madde 24 — Olağan üstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan iş-

lerde meydana getireceği hasar ve zararlar (7). maddede belirlenen (all r isk) sigorta 
kapsamında bulunduğundan müteahhit, bu hasar ve zarar lar için idareden hiç bir bedel 
isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için müteah-
hide gerekl i ek süre veri l ir. 

Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar 
veya bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunların gerektirdiği önlemler 
sonucunda meydana gelecek r iskler ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarım tes-
l im alarak kullanmasından dolayı bu kısımlarda doğacak riskler idareye aitt ir . 

MÜTEAHHİDE A İT GİDERLER 
Madde 25 — Taahhüdün gerçekleştirilmesi için gerekli ve müteahhidin yap

mak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen gider
ler in tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve ak-
sine bir hüküm bulunmamakta ise, müteahhidi aittir : 

a — Gerek işin yönetimi, gerekse işde kullanılacak her türlü malzeme, araç, 
makina, taşıt vb. nin taşınmaları (birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), 
bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların ko
runmaları, sigortaları ile i lg i l i giderler; 

b — Taahhüdün yerine getirilmesi için, müteahhit tarafından gerekli görülen 
bütün hizmet yolları (29. maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi ha
linde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçit
ler in yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gere
kebilecek önlemlerin giderleri; 

c — Projelerin zemine uygulanması, relove gibi işler ile kontrol teşkilatı ta-
rafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve 
personel giderleri ; 

d — Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin 
giderleri ; 

e — Kabu l heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, müteahhidin yaptığı iş-
lerle i l g i l i olarak güven sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri; 

f — Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren 
su ve enerji bunun dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekl i te
sislerin yapılması ve bunlarla i lg i l i işletme giderleri; 
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g — Kontro l teşkilatının işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tesbit et-
mek üzere, iş süresince gerekl i göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünüm-
lerde çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğrafların f i lmleri 
ile bir l ikte giderleri ; 

ATAŞMANLAR V E İLGİLİ DİĞER D E F T E R L E R 
Madde 26 — İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe ka-

yıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük, relöve ve ataşman defterleri, 
bunlarla i l g i l i belgeler müteahhitle bir l ikte kontrol teşkilatı tarafından tutulur. Mü-
teahhit bu defterleri ve i l g i l i belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer 
kopya müteahhide verilir. 

Müteahhit bu belgelerle defteri imzalamış o lmakla içindekileri ve yapılan 
hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. İmzalamaz ise veya iht irazi kayıtlar altında 
imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine 
gösterildiği tarihden başlamak üzere, on gün süre veril ir. B u süre içinde karşı görüş-
ler ini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve 
imza etmiş sayılır. B u sonucu tesbit eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. 

İŞİN SÜRESİ V E U Z A T I L M A S I 
Madde 27 — İhale edilen işin, sözleşmesi ile belirlenen zamanda tamamlanıp 

geçici kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi sözleşmenin en önemli şartların-
dandır. Müteahhit bu önemli şarta herhangi b ir şekilde uymazsa «Yapım, hizmet ve 
taşıma işleri ihalelerinde uygulanacak genel ve ortak esasları belirleyen tip şartna-
me» nin (8). maddesi gereğince sözleşmede gösterilen cezalar uygulanır. 

Sözleşmesinde belirtilen ve sorumluluğu müteahhide ait olmayan zorunlu ge-
cikme nedenlerinin doğuşunda, durum idarece incelenerek işi engelleyici nedenlere 
ve yapılacak işin niteliğine göre işin b i r kısmına veya tamamına ait süre uzatılır. 

Müteahhit, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından baş
lamak üzere on gün içinde, olayların ayrıntılarım ve sonuçlarını ve iş süresinin ne 
kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse 
nedenlerini belirten bir yazı ile idareye başvuracak ve durumun açıklık kazanmasın
dan sonra istediği süre uzatımım da ayrı b ir yazı ile derhal bildirecektir. Ancak ida-
renin neden olduğu, süre uzatımını gerektiren gecikmelerde müteahhidin başvurusu-
nun on gün içinde yapılması şartı aranmaz. 

Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve müteahhit başvuru sü
resini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devamı 
sırasında yapılacak başvuru, on gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir. 

Sözleşmesinde işin tamamlanması için sözleşme tarihinden başlayarak belli bir 
tar ih ve süre belirlenen ve başkaca kayıt bulunmayan işlerde, işin yapılması için tes-
bit olunan döneme rastlayan kış aylarının ve resmi tat i l günlerinin etkisi de gözönün-
de tutulmuş sayılacağından müteahhit, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre 
uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, çalışılamayacak günler 
de dikkate alınarak verilecek sürenin belirlenmesi gerekir. 

İŞİN SÜRESİNDEN ÖNCE BİTİRİLMESİ 
Madde 28 — Müteahhidin taahhüdünü sözleşmede tesbit edilmiş süreden önce 

tamamlaması halinde, idarelerince yarar görülen yapım işlerinde, esasları sözleşme ve 
şartnamelerinde belirlenmiş olmak şartı ile erken bitirme pr imi verilebilir. 

Süre uzatımı verilen işlerde, hiçbir şekilde erken bitirme pr im i verilemez. 
İşin erken bit ir i lmesi halinde, müteahhidin isteği üzerine, idare sözleşmedeki 

bi t im tarihini beklemeksizin «Kabul işlemleri» bölümünde belirlenen usullere uygun 
olarak kabul işlemlerini tamamlar. 
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BÖLÜM : V I 

M A L Z E M E O C A K L A R I N I N K U L L A N I L M A S I , Y I K M A V E K A Z I L A R 
M A L Z E M E O C A K L A R I N I N K U L L A N M A ŞARTLARI V E O C A K DEĞİŞİK-

LİKLERİ 

Madde 29 — Taş, kum, çakıl, graviye, balast, tuğla, kireç, stabilize vb. ma l -
zemeyi müteahhit, sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit 
edilmiş ocaklardan, ocak gösterilmesi gerekmeyen nite l ikteki işlerde, yine sözleşme 
veya eklerinde belirtilmiş yerlerden sağlamak zorundadır. 

Müteahhit sözleşmede belirlenmiş ocaklar yerine başka ocakların kullanılmasını 
önerirse ve bu önerilerin ocaklardan sağlanan malzemenin sözleşmede nitel ikleri be-
lirlenen malzemeye eşdeğer olduğu ve değişiklik gerekçesi ile diğer hususlar kontrol 
teşkilatı tarafından kabul edilirse durum bir tutanakla tespit edilir. B u tutanağın 
idarece onaylanmasından sonra müteahhit bu gibi ocakları kullanabil ir . 

idare gerektiğinde ocak yerlerini müteahhidin önerisi olmaksızın da değiştire-
bi l ir . 

Ocak değişitirildiği takdirde, sözleşmede aksine b i r hüküm yoksa, taşıma uzak-
lığı vb. fark lar her i k i taraf İçin de dikkate alınır. 

Ocak değişikliği halinde, fark bedel ödenmesi veya kesilmesi, ocak değişikliğine 
ilişkin onaylanmış tutanakta belirti len tarihten başlamak üzere uygulanır. 

İşe uygunluğu daha önce tespit edilmiş ocaklardan alınan örnekler, müteahhitle 
kontrol teşkilatı tarafından mühürlenerek saklanır. Müteahhit ocaklardan getireceği 
malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile işyerine taşıyabilir. K a 
bul edilmiş örneğe uygun olmayan İhzarat, işlerde kullanılamaz. 

Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en i y i damarlardan alınması ve işe en 
elverişli cinsten olması gereklidir. 

Sözleşme veya eklerinde aksine b i r hüküm yoksa sözleşmesinde bel ir lenen 
ocak lar için ocak açma giderler i müteahhide aitt ir. 

Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde yapıl-
mayacaktır. Ocakların kullanılması sonucunda müteahhit, buralarını ocağın tekrar 
işletilmesi için uygun b i r şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. B u işler için 
müteahhide herhang i b i r bedel ödenmez. Müteahhit b u işleri yapmadığı takdirde (8) 
madde hükümleri uygulanır. 

Müteahhit, işin yapılması için idare tarafından kendisine gösterilen ocaklar-
dan elde ettiği malzemeyi , sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde ku l l anamaya -
cağı g ib i hiçbir şekilde de satamaz. 

M E V C U T Y A P I L A R I N Y I K I L M A S I 

Madde 30 — İşyerlerine rastladığı için yıkılması gereken ve müteahhide yık
tırılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerek
tiğinde kullanılabilmesi için müteahhit tarafından dikkat le ayıklanması ve kontro l 
teşkilatının göstereceği yerlere ist i f edilmesi gereklidir. 

B u yıkmalar için b i r i m f iyat larda veya keşif Özetinde yazılı bedeller ödenir. 
Eğer b i r i m fiyatı yoksa veya keşif özetinde bu yıkmalar için b i r bedel konmamışsa 
müteahhidin bu hususta idarece kabu l edilecek giderler i , ihale ind i r im i uygulanmak
sızın yüzde on fazlası i le ödenir. 

K A Z I V E Y I K M A L A R D A B U L U N A N DEĞERLİ EŞYA 
Madde 31 — Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde 

edilen malzeme idareye aitt ir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve 
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sanat eserleri Devlete aittir. B u gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde müteah-
hidin yapacağı, idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir. 

B u g ib i eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, müteahhit derhal iş 
başındaki kont ro l teşkilâtına bi lg i vermek ve i l g i l i memur lar gelip tesl im alıncaya 
kadar bunları saklayıp korumak ve b u husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hü-
kümlerine uymak zorundadır. A k s i takdirde kanun la rda bel irt i len ceza hükümleri 
uygulanır. 

K A Z I L A R D A N V E Y A D E V L E T E AİT Y I K M A L A R D A N ÇIKARILAN M A L Z E M E 
Madde 32 — İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında, kazılar-

dan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin kullanılmasını 
kontrol teşkilatı uygun görürse, müteahhit bu gibi malzemeyi kul lanmak zorun
dadır. 

B u türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Ancak bu malzemenin çıkarı-
lıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından i l e r i gelen giderler (20). madde hüküm-
lerine göre belir lenerek müteahhide ödenir. 

BÖLÜM : VII 
MÜTEAHHİDİN ÇALIŞTIRDIĞI P E R S O N E L 

ÇALIŞANLARIN H A K L A R I V E ÇALIŞMA ŞARTLARI 
Madde 33 — Müteahhit yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun 

olarak, işe aldığı her işçi personel ve teknik eleman işe girdiği tar ih i , adı ve soyadını 
ücretini ve ücretin ödenceği t a r ih i gösteren, kendis i veya vek i l i tarafından imzalan-
mış usulüne uygun b i r karne vermek zorundadır. 

Ücret miktarı ve ödeme tar ih i değişmedikçe b u karne her i k i tarafça geçerli 
sayılır. Değişiklik olduğu takdirde müteahhit çalışanlarına verdiği karney i bu esasa 
göre, yedi gün içinde değiştirmek zorundadır. B u yeni karnede önceki bilgilere ek 
olarak yen i karnen in geçerlik t a r ih i mut l aka yazılır. 

Kont ro l teşkilatı iş yerinde çalışanlar arasında müteahhit veya taşeronlarca 
ücretleri ödenmeyenlerin bu lunup bulunmadığını kontro l ederek ücretleri ödenme-
yen varsa müteahhitten ve taşeronlardan istenecek bordro lara göre bu ücretlerin 
müteahhit hakedişinden ödenmesini sağlar. 

Bunun için müteahhidin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödene-
ceği ta r ih (yaklaşık olarak) , 1475 sayılı Iş Kanunu 'nun (29). maddesinde yazılı oldu-
ğu şekilde ilân olunur. İlanın yapıldığı, kontro l teşkilatının ve müteahhit veya veki l i 
i le işçi temsi lc is inin imzaladıkları b i r tutanakla tespit edilerek bu tutanağın b i r kop-
yası hakedişin ödeme yerine gönderilir. 

Müteahhitten alacağı o lan işçi, personel ve teknik elemanlar, İlan tarihinden 
başlamak) üzere b i r hafta içinde kontrol teşkilatına başvurabilirler 

Alacaklar , hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme 
günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. B u tür alacakların üç aylık tu-
tarından fazlası hakkında idareye herhangi b i r sorumlu luk düşmez. 

B i ld i r i l en alacak iddiaları, müteahhit veya taşeronun kayıtları i le varsa pu-
vantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktar la
rın (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) müteahhitçe bordroya bağlanması sağ-
lanır ve b u bordro lar hakediş raporu ile b ir l ikte ödeme yerine gönderilir. 

Müteahhidin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından ind i r i l en bu bordro tu-
tarı ayrı b i r çekle ödeme b i r im in in i l g i l i mutemedine ver i l i r ve bordroda gösterilen 
a lacaklar i lg i l i lere kontro l teşkilatı müteahhit veya vek i l i ile işçi temsi lc is inin önün
de ödenir. Bu husus ayrıca b i r tutanakla tespit o lunur. Yapılacak tebligata rağmen 
müteahhit veya vek i l i ödemede hazır bu lunmazsa bu husus tutanakta bel i r t i l i r . 
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Müteahhidin iş verdiği taşeronların gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı o larak 
işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı d a müteahhidin 
elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğru
y a müteahhit sorumludur. Müteahhit, bunların ücretleri hakkında d a aynen kendi 
elemanları g ib i ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. 

Personel alacaklarının kontro l edilebilmesi için müteahhit, teknik ve idareci 
personeli i le işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordrola
rın düzenlenmesi tar ih inden başlayarak en çok b i r ay içinde, kontro l teşkilatına ve
recek ve b u bordro larda teknik ve idareci personel ile işçilerin sanatları ve çalıştık
ları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tar ih ler i bel irt i lecektir. 

Bordro la rda müteahhidin veya veki l in in imzası bulunacaktır. 
B u tür alacakların tümü pa ra ile ödenir. Para yerine kısmen de olsa marka 

veya başka b i r şey vermek usulü ve müteahhidin kantinler inde paradan başka her
hang i b i r şeyin para yerine kullanılması yasaktır. 

Müteahhit çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu b i r işkolu veya meslek-
te aynı t ipteki b u iş için toplu sözleşme veya mevzuat la k a b u l edilenlerden daha az 
elverişli o lmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret yan 
ödeme ve çalışma şartlarının top lu sözleşme veya mevzuat la tespit edilmemiş olması 
halinde müteahhit, en yakın ve uygun bir bölgedeki İşkolu veya meslekteki aynı tip 
b i r iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya müteahhidin bu
lunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az el
verişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlıyacaktır. Müteahhit, var
sa taşeronlarının, iş sahibi idarede sözleşmenin devri hal inde işi devir a lan müteah
h id in bu çalışma şartlarına uymalarını sağlayacak gerekl i tedbir leri alacaklardır. 

Müteahhidin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması ve
y a bu şartlan uygulamaması halinde (47). madde hükümleri ile «Yapım ve Hizmet 
İhalelerine Katılma Tüzüğü» nün ceza hükümleri uygulanır. 

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK İŞLERİ 

Madde 34 — Müteahhit bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, hizmetinde 
çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yer ler 
bakımından, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak 
her türlü sağlık önlemlerini a lmak ve çalışanların yerel şartlara göre sağlıklı b i r şe-
k i lde y i y ip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları hastalıklardan korunmaları, 
hastalık veya b i r ka za halinde tedavileri konularında i l g i l i mevzuat hükümlerine ve 
idare veya kontro l teşkilatının kendisine vereceği ta l imata uymak zorundadır. 

ÇALIŞANLARIN K A Z A Y A UĞRAMALARI 

Madde 35 — Müteahhidin (7). madde hükümlerine göre önlemler almasına 
rağmen olabilecek kazalarda, müteahhidin işçi ve personelinden kazaya uğrayanla-
rın tedavi ler ine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat müteahhide aittir. 
Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile 
ai le lerine ödenecek tazminatın tümü de müteahhit tarafından karşılanır. 

Müteahhit bu hususta, yürürlükte bu lunan genel hükümlere uyacaktır. 

ÇALIŞANLARIN YİYECEĞİ VE İÇECEĞİ 
Madde 38 — Müteahhit, işe aldığı işçi ve personelinin, özellikle şehir ve kasa-

ba lardan uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün önlem-
ler i a lmak zorundadır. Ancak bu sağlam işi, hiçbir şekilde zor lama ha l in i almayacak 
ve çalışanların dilediği herhangi b i r yerden yiyeceğini ve içeceğini sağlamak husu-
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sundaki serbest l ikler ini bozmayacaktır. Ayrıca müteahhit, işyeri çevresinde satıcıla-
rın da bulunmasını engellemeyecektir. 

Müteahhidin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatları, işye-
rine yakın kasabadaki perakende satış fiyatlarından hiçbir nedenle fazla o lmaya-
caktır. 

MÜTEAHHİDİN S A K A T V E ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMASI 
Madde 37 — E l l i veya daha faz la sayıda işçi çalıştırılan işlerde müteahhit, İş 

K a n u n u n u n 25. maddesi hükmü gereğince işyerlerinde % 2 oranında sakat ve % 2 
oranında eski hükümlüyü çalıştırmakla yükümlüdür. Sakat ve eski hükümlü sayısı-
nın tesbitinde devamlı işçi sayısı esas alınır. 

Müteahhit, sakat ve eski hükümlüleri İş ve İşçi Bu lma K u r u m u aracılığı ile 
sağlar. 

Sakat ve eski hükümlüler için İş K a n u n u n u n 25. maddesine göre çıkarılan Tü-
zük hükümlerine uyu lur . 

MÜTEAHHİDİN ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERİN U Y G U N S U Z L U K L A R I 
Madde 38 — Müteahhidin teknik ve idareci personeli ile hizmetl i , işçi ve taşe-

ronları arasında her ne şekilde o lursa olsun, iş başında bulunmasına engel durum-
ları tesbit edilenler, idare veya kontro l teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine 
müteahhit tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır. 

BÖLÜM : VIII 
HAKEDİŞ R A P O R L A R I 

GEÇİCİ HAKEDİŞ R A P O R L A R I 
Madde 39 — Müteahhit tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedel-

leri , sözleşmeye ek l i b i r i m fiyat cetvelinde veya keşif özetinde yazılı veya sonradan 
düzenlenen onaylı yeni f iyat lar üzerinden hesaplanarak, yaptığı ind i r ime sözleşme
deki kayıtlara ve i l g i l i kanun la ra göre yapılacak kesinti ler de çıktıktan sonra, söz
leşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. 

Sözleşme eki keşif özetinde veya bir im fiyat cetvelinde herhangi bir yapım ve 
hizmet işi için fiyat gösterilmiş olması müteahhide, mutlaka o türden yapım ve hiz
met işlerini yapmak hakkını vermez. İşin gerektirmesi halinde, sözleşme eki birim 
fiyat listesinde fiyatı bulunan yapım veya hizmet işlerinin yapılabilmesi ve birim fi-
yatının uygulanabilmesi için yetk i l i makamdan onay alınması gerekir. 

Müteahhidin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metraj lara göre he-
saplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kaza-
nılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil def-
ter ve eklerinde gösterilir. Müteahhit, idarenin isteği halinde, kesin hesapları da 
kontrol teşkilatının denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. B u hal
de, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin met-
rajdaki mik tar la r dikkate alınır. 

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. 
a) B i r i m fiyat esasına göre yaptırılan işlerde : 
Geçici hakediş raporları müteahhidin başvurusu üzerine, sözleşme veya ekle-

rinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Müteahhit başvur-
madığı takdirde İdare, en çok Uç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. 
Gelecek yıllara sarkmayan sözleşmelerle yaptırılan işler için, son hakediş raporu 
bütçe yılının sonuna rastlayan ayın y i rminc i günü düzenlenir. 
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İşe başlandığından beri meydana getirilen yapım ve hizmet işleri ile o tarihte-
k i ihzaratın miktarı kontrol teşkilatı tarafından müteahhit veya vekil i ile bir l ikte 
ölçülür ve bulunan miktar lar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna 
geçirilir. 

lhzaratın hakediş raporlarına geçirilebilmesi için, bunların işin bünyesine gi-
recek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlarının sözleş-
mesinde veya b i r im fiyat cetvelinde gösterilmiş bulunması gereklidir. Sözleşmelerin-
de aksine bir hüküm yoksa, işbaşına getirilmemiş lhzaratın bedeli ödenmez. 

lhzaratın, iş programlarında, sözleşme ve eklerindeki esaslara göre belirtilecek 
miktar lardan faz la yapılması idarenin iznine bağlıdır. 

Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi, ancak ye tk i l i makamın onayı ile şantiyeden 
çıkarılabilir. 

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, müteahhit veya iş-
başında bulunan veki l i tarafından İmzalanmış olması gereklidir. 

Müteahhit veya veki l i , bildirilen günde, hakedişe esas ölçülerin alınmasında 
hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu 
düzenler ve müteahhidin bu husustaki itirazları kabul edilmez. 

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde müteahhit raporu imza
lamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor müteahhit 
tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Müte-
ahhit hakediş raporlarım zamanında İmzalamamış olursa ödemede meydana gelecek 
gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve İstekte bulunamaz. 

Hazırlanan ve i k i tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk 
İşlemi yapılıncaya kadar, yetki l i makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu dü-
zeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabil ir şekilde çizilmiş olarak hakediş 
raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetki l i ler in imzasını taşıması gereklidir. 
Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas 
sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden 
ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. 

Müteahhidin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde; karşı görüşlerinin ne-
ler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş 
raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu «İdareye verilen 

tar ih l i dilekçemde yazılı iht iraz i kayıtla» cümlesini yazarak imza-
laması gereklidir. Eğer müteahhidin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra 
tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkil i ler tarafından hakediş raporunda yapılabi-
lecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak 
üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. 
Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul 
etmiş sayılır. 

Her hakediş tutarından, ondan bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra 
ka lan miktardan müteahhidin, varsa yaptığı ihale indir imi düşülerek bulunan tuta
ra , sözleşmesine göre ihale indir imi uygulanmaksızın ödenecek miktar lar eklenir. 
Böylece bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa müteahhidin idareye 
olan borçlan ve cezalar, yasal olarak alınması gereken vergiler kesil ir. E n son ka 
lan bu miktar , müteahhide veya vekiline, hakediş raporunun kendilerince imzalan-
dığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer söz-
leşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. B u tarihten 
başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır. 
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b) Götürü olarak yaptırılan veya özelliği olan işlerde : 
B u g ibi işlere ilişkin hakediş raporları, sözleşmesinde yazılı esaslara göre dü-

zenlenir. B u hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri yukarıda (a) 
bendinde yazılı hükümlere göre yapılır. 

Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse (40), 
madde hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması 
ve yerekl i ölçmelerin ve bunlarla i l g i l i diğer hizmetlerin yapılması için müteahhit, 
yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak kontrol teşkilâtının emrine verir. 

KESİN HAKEDİŞ R A P O R U V E H E S A P KESİLMESİ 

Madde 40 — İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun 
düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. 
Bunlar b i r i asıl olmak üzere en az üç kopya halinde düzenlenir. 

Müteahhidin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde sadece kesin metraj 
ve hesaplar sonucunda bulunan miktar lar esas alınacak ve bunlarla geçici hakediş 
raporlarındaki rakamlar arasında bulunabilecek fark lara bakılmayacaktır. 

Kes in metraj ve hesapların yapıldığı sürece müteahhit veya veki l i hesapların 
yapıldığı yerde bulunmak zorundadır. 

Kontro l teşkilâtı, müteahhit veya veki l i ile birl ikte işin gidişine paralel ola-
rak daha önce hazırlanıp karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları, 
yine birl ikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok 
altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır. B u hesapların yapılması sırasında 
müteahhit veya veki l i tarafından yapılmış ve fakat kontrol teşkilâtınca çözüme bağ
lanamamış i t i raz lar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla bir l ikte idareye ve-
rilecektir. 

Kes in metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında müteahhit veya vekil i , 
kontrol teşkilâtının yazılı çağrısına rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kontrol teş-
kilâtı hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere 
en çok altı ay içinde idareye tesl im eder. B u aşamada müteahhide, hazırlanmış bu 
kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Müteah-
hit incelemesini daire dışında yapmak İsterse kesin metraj ve hesapların asıl olma-
yan kopyalarından bir takımı kendisine veril ir. Müteahhit kesin metraj ve hesapları 
inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır. 

Müteahhidin kesin hesaplara İtirazı varsa aynı inceleme süresi içinde idareye 
yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla i lg i l i 
bütün belgeleri kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta ya-
pılacak herhangi b i r i t iraz artık dikkate alınmaz. 

Kontro l teşkilâtı belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye tesl im etmediği 
takdirde, müteahhit kendi hazırladığı kesin hesapları idareye vererek incelenmesini 
ve onaylanmasını isteyebilir. 

Her üç durumda da idareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden 
başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. A k s i halde müteahhit, 
varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile, 
kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir. 

Müteahhidin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış 
günlük sürede hesapları incelemesi halinde, idarenin altı aylık inceleme süresi, mü-
teahhidin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar. 

Kes in hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından son-
ra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün 
içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, kontrol teşkilâtı tarafından 
kesin hakediş raporu düzenlenir. 
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Kes in hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında ya
pılabilecek değişikliklere müteahhidin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık 
seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayan
dığı gerekçeleri (39). maddenin «a» bendindeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idare
ye bi ld ir i r . 

Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna 
geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktar lar ve 
varsa ihale ind ir imi düşülür. Daha sonra (39). maddenin «a» bendinde açıklanan, ge-
çici, hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra 
ka lan tutar müteahhide veya vekiline ödenir. 

Hesap kesme işlemi sonucunda, müteahhit idareye borçlu kaldığı takdirde, bor
cu genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Kes in metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzen-
lenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak zorunlu nedenlerle, yetk i l i kılınan i t a amir i -
n in onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilemez. 

BÖLÜM : I X 
K A B U L İŞLEMLERİ 

GEÇİCİ K A B U L 
Madde 41 — Sözleşme konusu iş tamamlandığında, müteahhit idareye vereceği 

dilekçe ile (telgraf veya teleksle de olabilir) geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan 
işler, idarece verilecek tal imat üzerine kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir, 
Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul 
işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlem-
lerine ilişkin yönetmelik hükümlerine göre geçici kabul heyeti oluşturulur. 

Kabu l heyeti tarafından, müteahhit veya veki l i ile birl ikte, yapılacak inceleme 
ve yoklamadan sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı 
düzenlenir ve bunu müteahhit veya vekili de imzalar. 

Müteahhit veya veki l i , yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulun-
mazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belir-
t i l i r . 

Kabu l heyetinin oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusur-
lu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin tamamına ait bedelin yüzde beşin-
den fazla olmamasına bağlıdır. Ayrıca bu oranı geçmeyecek kusur ve eksiklikler, 
aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi 
bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. 

Kabu l heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere gerçek
leştirilen işlerin türünü, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sıra
sında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler 
B u inceleme sonucunda heyet, nitel ikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikl ikler in 
varlığını tespit ederse, kabul tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksik
l ik ler in dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli 
olan süreyi belirler. 

Kabu l heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede müteahhit tarafın-
dan giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikl ik ler in giderilmesine kadar ge-
çecek hergün için, giderilecek eksikl iklerin durumuna göre sözleşmesinde gecikme 
cezası o larak yazılan miktarın belli bir oranı tutarında ceza uygulanır ve geçici ka-
bul tar ihi kusur ve eksikl ikler in giderilmesi tarihine ötelenir. Ancak bu gecikme otuz 
günü geçtiği takdirde idare, müteahhit hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi 
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yaptırabilir. B u takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam 
eder ve kabul tar ih i ötelenir. 

Geçici kabu l tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir 
halde tamamlandığı tar ih olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa ge-
çirir. 

Ancak müteahhit tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik 
ve kusurlardan, teknik önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme 
süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikl ikler in giderilmesi tarihinden 
başlayarak kes in kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek 
tutanağa yazar. 

Geçici kabu l tutanağı, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gere
ğince, idarece onaylandıktan sonra geçerli olur. 

Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin kısım kısım ve 
değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her kısım 
için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı takdirde, aynı şekilde işlem yapılır. 

Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve 
kabul işleminin yapılabilmesi için müteahhidin idareye zamanında başvurması ge-
reklidir. 

Müteahhit başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elve-
rişli duruma getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teş-
kilatı veya idarece görevlendirilecek i k i eleman tarafından iş, yerinde incelenerek o 
günkü durum bir tutanakla tespit edilir. B u inceleme sırasında müteahhidin veya 
veki l inin de hazır bulunması gereklidir. Müteahhide yapılacak tebligata rağmen ken
disi veya veki l i gelmezse kontrol teşkilatı veya idare bu incelemeyi tek taraflı ola-
rak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirti l ir. 

İşte kusur ve eksikl ikler in varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen 
sürenin sonunda, müteahhit bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, kontrol 
teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. 

Müteahhidin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından 
tespit edilmiş, ancak kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi 
bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi bel irt i l i r ve bu, 
işin geçici kabul tar ih i olur. 

Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer tek
nik deneyler, is tek halinde müteahhit tarafından yapılır veya yaptırılır 

Kabu l heyeti, müteahhidin yaptığı işde tereddüt doğuran durumlar görürse 
güven sağlamak için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri müteahhide 
ait olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir. 

Geçici kabu l için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görül-
meyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybım 
gerektiren, kusur ve eksikl ikler görülecek olursa müteahhidin hakediş veya temina-
tından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hail i le 
kabul edilebilir. B u gibi kusur ve eksik l ik ler in niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul 
tutanağında gösterilmesi gereklidir. Müteahhit bu işleme razı olmazsa, her türlü 
gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksikl ikleri verilen sürede düzeltmek ve 
gidermek zorundadır. 

Yapım veya hizmet işlerine ilişkin kabul İşlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki 
özel hükümler de gözönünde bulundurulur. 

TEMİNAT SÜRESİ 
Madde 42 — Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat 

süresi denir. 
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Bütün yapım ve hizmet işlerinde teminat süresi genel olarak on i k i aydır. 
A n c a k bazı işlerin özelliğine göre teminat süreleri arttırılabilir veya eksilti lebilir. 
B u süreler sözleşme veya eklerinde belirtil ir. 

TEMİNAT SÜRESİNDEKİ B A K I M V E GİDERLER 
Madde 43 — Müteahhit işlerin, teminat süresi içindeki bakımım yapmak ve 

tümünü i y i bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zo-
rundadır. 

İdareler, İşin önem ve niteliğini gözönünde bulundurarak, teminat süresi için-
de müteahhitlerin bakımlarını yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve 
eklerine özel hükümler koyarlar. 

Ancak bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kay -
naklanan veya müteahhidin kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar 
bakım yükümlülüğünün dışındadır. 

Ku l lanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların 
giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri müteahhide aitt ir. 

KESİN K A B U L 
Madde 44 — Kesin kabul için belirlenen tarihte, müteahhidin başvurusu üze

rine, kesin kabul heyeti oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yön-
temle kesin kabul işlemleri yapılır. 

Geçici ve kesin kabuller arasında, müteahhit tarafından yapılması gereken, 
sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul he-
yeti tarafından incelenerek tespit olunur. 

Sürekli bakım hususunda müteahhidin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin 
kabu l heyeti, geçici kabul sırasında i y i durumda ve kabule elverişli olduğu tespit 
edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal 
aşınma ve eksilmeden doğan durumlar dışında, işin ancak kötü yapılmasından kay
naklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir 
kusurun olup olmadığım inceler. 

Teminat süresi içinde müteahhidin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş 
olduğu kendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksikl ik 
görülmediği- takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorum-
luluğu müteahhide yöneltilemeyecek bir aksaklık veya eksikl ik tespit edilmişse bu 
da tutanakta ayrıca belirt i l ir . 

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü en
gelleyen kusur ve eksikl ik ler kabul heyeti tarafından bir tutanakla tespit edil ir ve 
kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikl ik ler in giderilmesi için bir süre be-
lirlenerek durum idareye bi ldir i l ir . İdare bu kusur ve eksikl ikler in tutanakta belirle-
nen süre içerisinde giderilmesi hususunu müteahhide tebliğ eder. Kusur ve eks ik l ik-
ler in müteahhit tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuç-
landırılır. 

Müteahhit teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada sözkonusu edilen süre 
sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hü-
kümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol 
açmış ise, idare y a müteahhide (41). maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak 
eksikl ik ve kusurların giderilmesini bekler, y a da gecikme otuz günü geçerse ceza 
uygulamasına devam etmekle birl ikte kusur ve eksik l ik ler i müteahhit hesabına ken-
disi giderir. İdare, gerek kusur ve eksikl iklerin müteahhit hesabına giderilmesi bedel-
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lerini, gerekse yukarıda belirtilen bekleme cezalanın müteahhidin hakedişinden, ha-
kedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetki l idir. 

İşin özelliğine göre ve sözleşmesine hüküm konulmak şartı ile, geçici ve kesin 
kabuller bir arada yapılabilir, bu durumda ayrıca kesin kabul işlemine gerek kalmaz. 

Kont ro l hizmeti ihalelerinde, sözleşme ve ekleri çerçevesinde kontrolü yaptın-
lan işin geçici ve kesin kabullerinin yapılıp kesin hesabının idarece onaylanması, 
kontrol hizmetini üstlenen müteahhidin de hizmetinin kabulü sayılır. Proje ve diğer 
hizmet ihalelerinde ise sözleşme ve eklerinde yer a lan şartlar yerine getirildikten 
ve işin bitirildiğine ilişkin tutanak yetki l i makamın onayından geçtikten sonra h iz 
met bitirilmiş ve kabul edilmiş sayılır. 

Kes in kabul tutanağının yetk i l i makam tarafından onaylanması ile kesin ka 
bul işlemi tamamlanmış olur. 

KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ 
Madde 45 — Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde 

yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye 
herhangi b i r borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumun
dan ilişiksizlik belgesinin getirilmesi halinde, geçici kabul tutanağının onaylanması 
ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından 
fazla olmaması şartı ile teminatın yansı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan son
r a ise kalan yansı müteahhide geri veril ir. 

Müteahhidin sözleşme konusu işler nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar K u 
rumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan yasal vergi ke-
sintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat, 2886 sayılı 
Kanunun (56). maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. 
Varsa kalanı müteahhide geri veri l ir. 

BÖLÜM : X 

SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ 

SÖZLEŞMENİN DEVRİ 
Madde 46 — Müteahhit üstlenmiş olduğu işi tümüyle veya kısımlar halinde, 

hiçbir özür ve nedenle başkasına devredemez. Devredebilmesi için birinci derece veya 
yetki l i kılınan ik inc i derece i ta amirinin yazılı izninin alınması gereklidir. Ayrıca, de-
v ir a lacaklarda i l k ihaledeki şartlar aranır. 

Müteahhidin izinsiz devir yapması halinde sözleşme bozulur ve müteahhit hak-
kında 2886 sayılı Kanunun (62). maddesi hükümleri uygulanır. 

SÖZLEŞMENİN B O Z U L M A S I (FESİH) V E TASFİYE D U R U M L A R I 
Madde 47 — Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhidin taahhüdünden vazgeç-

mesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getir-
memesi halinde, idarenin noter aracılığı ile göndereceği bir u y a n yazısı ile ve neden-
ler i açıkça belirti lerek gereğinin yapılması için kendisine bel ir l i bir süre verilir. B u 
süre, ivedi durumlar dışında, u y a n yazısının müteahhide tebliği tarihinden başlamak 
Üzere on günden aşağı olamaz. Veri len bu süre, sözleşme süresini etkileyemiyeceği 
gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez. 

B u süre içinde müteahhit, uyan yazısındaki tal imata uymazsa ayrıca protes-
to çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi bozmak hak ve 
yetkisine sahip olur. 

Sözleşmenin bozulması halinde 2886 sayılı Kanunun (62). maddesine göre mü-
teahhidin kesin teminatı: 
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a) Tedavüldeki Türk Parası ise doğrudan doğruya, 
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, 
c) Devlet tahvil leri ve Hazine kefaletim haiz tahviller ise paraya çevrilmek 

suretiyle, 
Hazineye gelir kaydedilir. Gel ir kaydedilen kesin teminat müteahhidin borcuna 

mahsup edilemez. 
Bozulan sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böy-

lece müteahhidin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulma-
sına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet 
tarafından müteahhit veya veki l i ile bir l ikte tespit edilerek bir «Durum Tespit Tuta
nağı» düzenlenir. Müteahhit veya veki l i hacir bulunmadığı takdirde bu husus tutanak
ta bel irt i l ir . 

İdare bozma işleminden sonra işi 2886 sayılı Kanunda belirlenen usullerden 
herhangi b i r i ile ihale etmekte serbesttir. Geri ka lan işlerin başka bir müteahhide 
ihalesinden dolayı, müteahhit hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 

Bundan başka işin durmaması için, idare müteahhidin tesisleri, malzeme ocak-
ları, ihzaratı, araç ve makinalarından gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de 
sahiptir. B u durumda (48). madde hükümleri uygulanır. 

Müteahhit ile idarenin, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaş-
ması veya 2886 sayılı Kanunun (63). maddesinde açıklanan iş miktarının artma veya 
eksilmesi veya Bakanlar Kurulunca, tasfiyeye imkân veren kararnameler çıkarıl-
ması durumlarında sözleşme tasfiye edilir. Ayrıca aynı kanunun (67). maddesinde 
açıklanan müteahhidin ölümü durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu ola-
bi l ir . 

Tasfiye halinde, işin müteahhitçe yapılmış kısımları için, tasfiye onay tar ihi 
geçici kabul tar ihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım 
sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulu-
nan hükümlerle bu şartnamenin (41), (42), (43), (44) ve (45). maddeleri hükümleri, 
normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış 
kısmının son hakedişteki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından 
fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra müteahhide geri veril ir. Teminatın 
kalan kısmının geri verilmesi ise (45). madde esaslarına göre yapılır. 

Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi işinde veya daha sonra ortaya çıka-
bilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, idarece 
yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde müteahhit veya veki l i ile b ir l ik-
te tespit edilir. 

Sözleşmenin tasfiyesi halinde müteahhidin tesis, araç ve makinaları idarece 
satınalınmak istendiği takdirde müteahhidin buna razı olması şartı aranır. 

Gerek sözleşmenin bozulması, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabil-
mesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar ne-
deniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin bell i bir 
aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul 
tutanağında veya sözleşmenin bozulması ha l i için «Durum Tespit Tutanağında be-
l i r t i l i r . İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını müteahhitten isteyebilir. 
Müteahhit bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirl i işleri müteahhit 
hesabına yapar veya yaptırır. B u işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre müte
ahhide ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark müteahhidin alacaklarından 
düşülür, alacağı kalmamışsa teminatından kesil ir. 
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Sözleşmenin bozulmasından veya tasfiyesinden sonra «hesap kesme hakedişi» 
idarece belirlenecek bir süre içinde müteahhit ile birl ikte (40). maddedeki esaslara 
göre yapılır. Müteahhit gelmediği veya yetki l i b ir veki l göndermediği takdirde idare 
bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve müteahhidin bu hususta hiç bir i t i raz hakkı 
olamaz. 

SÖZLEŞMENİN B O Z U L M A S I HALİNDE MÜTEAHHİT M A L L A R I N I N 
S A T I N A L I N M A S I 

Madde 46 — Sözleşmenin bozulması halinde müteahhit, idarenin iznini almak-
sızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla i l g i l i tesisatın hiçbirini bozup yerinden k a l -
dırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinalarından her-
hangi b i r in i başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek 
veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkında sahip değildir. Müteahhidin bu hu
suslarda herhangi b ir eylemini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde işyerine 
el koyarak müteahhidin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir. 

İdare; bu tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makina, araç ve yedek 
parçaları isterse satın alabilir. 

a) Satınalınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi 
kabul edilmiş olanlar dahil, hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden 
eksiltme ind i r imi düşülmeksizin alınır. B u ihzarat için, sözleşmesinde öngörülen ve 
ihzaratın yapıldığı tarihten önce, o yıl içinde uygulanan malzeme, fiyat farkları 
ayrıca ödenir. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin bo-
zulduğu yıla alt, varsa sözleşmesindeki ihzarat fiyatları, yoksa Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca yayınlanan rayiç fiyatları uygulanır. B u da yoksa ( 2 0 ) . maddenin uygu-
lanması ile yeni ihzarat fiyatı tesbit edilir. 

b) Sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistem-
leri, çamaşır yıkama ve yemek pişirme tesisatı, hastane tesisatı vb. tesisata at i ihza-
rat ise yapılabilmesi mümkün olan her türlü inceleme ve denemesi yapıldıktan sonra 
montajlı ve her türlü yardımcı parçaları dahil b i r im fiyatından, montaj bedeli çıka-
rılıp ka lan montajsız fiyattan müteahhit kârı ve genel giderler düşüldükten sonra bu-
lunan bedel üzerinden eksiltme indir imi düşülmeksizin alınır, Ayrı bir bir im fiyatı 
bulunmayan ve yapım bedelinin b i r yüzdesi ile bedeli ödenen hertürlü montaj mal-
zemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak müteahhitle anlaşmaya varılacak fiyat-
lara göre değerlendirilip satın alınır. 

c) B ina , baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin bozulması yılında geçerli 
bir im fiyat ve rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden; makina, araç 
ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer 
Üzerinden; yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alı
narak, varsa eksiltme indir imi uygulanmaksızın devir alınır. 

İdare söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satınalmak istemezse mü-
teahhit, idare tarafından belirlenecek süre İçinde bunları işyerinden çıkarıp uzak-
laştırmak zorundadır. 

MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ 
Madde 49 — Müteahhidin ölümü halinde iş tasfiye edilir. Tapılmış o lan işle-

r in (47). maddedeki esaslara göre kesin hesabı çıkarılarak müteahhidin kesin temi-
natı ve varsa diğer alacakları mirasçılarına veri l ir. Teminatın verilmesinde (45). 
madde esaslarına göre işlem yapılır. 

Ancak idare, istekli olan mirasçılardan yeterli gördüklerine, ölüm tarihinden 
başlamak üzere otuz gün içinde kesin teminat vermeleri şartı ile sözleşmeyi devre
debilir. 
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MÜTEAHHİDİN İFLASI 
Madde 50 — Müteahhidin İflas etmesi halinde 2886 sayılı Kanunun (68). 

maddesine göre sözleşme bozulur. Kes in hesap tasfiyesi (47). madde esaslarına göre 
yapılır. Bundan dolayı idare bir zarara uğrarsa aynı Kanunun (62). maddesine göre 
İşlem yapılır. 

MÜTEAHHİDİN AĞIR H A S T A L I K , T U T U K L U L U K V E Y A HÜKÜMLÜLÜK 
HAL İ 

Madde 51 — Müteahhit, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak dere
cede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı b i r ceza nedeniyle taahhüdü-
nü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere otuz gün 
içinde idarenin kabul edeceği b ir in i vekil tay in etmek şartı ile taahhüdüne devam 
edebilir. 

Eğer müteahhit kendi serbest İradesi ile vekil tayin etmek imkanından mah-
rum ise, yerine ilgili lerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin 
edilmesi istenebilir. 

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulup (47). madde 
esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır. Bundan dolayı idare bir za ra ra uğrar
sa 2886 sayılı Kanunun (62). maddesine göre işlem yapılır. 

MÜTEAHHİDİN BİRDEN F A Z L A O L M A S I HALİ 
Madde 52 — Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan 

taahhütlerde, müteahhitlerden bir inin ölümü, iflası, tutuklanması veya hüküm giy
mesi g ib i durumlar sözleşmenin devamına engel olmaz. 

B i r l ik te yapılan taahhütlerde idareye pilot f i rma olarak bildirilen firmanın 
şahıs veya ortaklık olmasına göre, ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme ken
diliğinden sona erer. ölüm halinde (49). madde, iflas veya dağılma hallerinde (50). 
madde hükümleri uygulanır. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifte bulunması ve ida-
renin uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilir. 

P i lo t f irmadan başka, grupta bulunan herhangi bir ortak şahsın ölümü veya 
ortak şirketin herhangi bir nedenle dağılması halinde, pilot f i rma ve grubun diğer 
ortakları, teminat dahil, İşin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak 
işi bitirirler. 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Madde 53 — işin yürütülmesi sırasında ve kesin hesapların çıkarılmasında 

kontrol teşkilatı ile müteahhit arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası 
sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle 
aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. 

Müteahhit, anlaşmazlığa neden olan konuda, bu durumun ortaya çıktığı gün-
den başlamak üzere onbeş gün içinde it iraz ve şikayetlerinin nedenlerini ve nitel ik-
lerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır. 

İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok i k i ay içinde İncele-
yip bu husustaki kararım müteahhide bildirecektir. 

Müteahhit i k i ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara 
razı olmadığı takdirde, bu sürenin bittiği veya kararın kendisine bildirildiği günden 
başlayarak altı ay içinde i l g i l i mahkemeye başvurmamış bulunursa, bu kara ra kesin-
l ikle uymuş ve sözleşmeyi imzalayan idareyi aklamış olur. 
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K a r a r Sayısı ı 84/8580 

Mal iyet unsurlarındaki artışlar sebebiyle, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 
ürettiği taşkömürü F O B - F O W satış fiyatlarının yeniden tesbit edilmesi hakkındaki 
ekl i Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 11/9/1984 tarihl i ve T.T.K. 
44337 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci mad-
desine göre, Bakan la r Kurulu 'nca 14/9/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 

Başbakan 

I. K. ERDEM 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

M. M. TAŞÇIOĞLU 

Devlet Bakanı V . 

Z. YAVUZTÜRK 

Milli Savunma Bakanı 

K. OKSAY 

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 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. V. DİNÇERLER I. S. GİRAY M. AYDIN 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY H. H. DOĞAN M. AYDIN 

Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak, V 

H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ M. M. TAŞÇIOĞLU 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

14/9/1984 ta r ih l i ve 84/8580 sayılı Ka ra rnamen in ekidir . 

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumunun ürettiği sanayide, teshinde ve enerji üre
timinde kullanılan taşkömürünün Zonguldak ve Çatalağazı Lavvarı ( FOB-FOW) , Ar-
mutçuk Lavvarı (FOW) satış fiyatları kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten ge-
çerli olmak üzere aşağıdaki gibi tesbit olunmuştur. 

2 — B u kararname ile 20/4/1984 tar ih ve 84/7966 sayılı kararname ile tesbit 
olunan F O B - F O W satış fiyatları yürürlükten kaldırılmıştır. 

3 — Kömür satış fiyatlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesi nedeniyle tesbit edi-
lecek zarar ile bir l ikte mahrum kalınan kâr 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna-
menin 35 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının a bendi uyarınca ait olduğu yıl veya ait 
olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

4 — B u karar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

5 — B u kararı Devlet Bakanlığı ile T. C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı yürütür. 
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F İYATLAR 

Taşkömürü F O B - F O W Satış Fiyatları (TL/Ton) 

C i n s i Fiyatı 

Zonguldak ve Çatalagazı Lâvvarı (Parça-Fmdık-Toz) ( FOB-FOW) 25.600,— 

Zonguldak (Şlam) ( FOB-FOW) 5.700,— 

Zonguldak (Mikst ) (FOB-FOVV) 5.700,— 

Armutçuk Lâvvarı (Parça-Fındık) (FOW) 23.700,— 

Armutçuk Lâvvarı (Toz) (FOW) 19.000,— 

Armutçuk (Şlam) (FOW) 4.700 — 

Amasra Lâvvarı (Parça-Fındık) (FOB-FOVV) 21.400,— 

Amasra Lâvvarı (Toz) (FOB-FOVV) 16.500 — 

Amas ra (Tüvönan) (FOB-FOVV) 11.800,— 

Amasra (Mikst) (FOB-FOVV) 3.600,— 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkez inden: 

9/10/1984 tarihinde uygulanacak A B D dolarının esas k u r u ; 
1 A B D $ = T L 389,57 dır. 
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ILÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Türkiye E m l a k Kred i Bankası A . Ş. Tasarrufları Ko ruma Fonu Başkanlığı 6 

No. l u Banker Tasfiye Kuru lu Başkanlığından : 

Ankara 'da faaliyette bulunan bir inşaat firması ile Banker GUrkan Sancay'ın 
aralarında düzenledikleri 6/7/1981 tar ih l i sözleşme ile bu firmanın kurulumuza yap
tığı beyan uyarınca, inşaat firması tarafından inşaatı tamamlanarak kurulumuza 
tesl im edilecek olan Muğla İli, Datça İlçesi, Emerc ik Köyü, Marmaris-Datça karayo
lundan 500 metre ileride, 14 adet parsel üzerinde değişik tiplerde inşaa edilen 700 adet 
konut içerisinden R adası 47 (Zemin) kat BT- I t ip l i yazlık konutla i lg i l i Bankerin 
tüm hakları açık artırma ile satılacaktır. 

Anlaşma uyarınca inşaat firması tarafından yazlık ev, inşaatı tamamen bitmiş 
vaziyette alıcıya tesl im edilecek ve mülkiyeti devredilecektir. 

I — SATIŞ ŞARTLARI : 
a) Muhammen bedeli 2.700.000,— TL . dir. 
b) Satış peşin para Ue yapılacaktır. Satışla İlgili masraflar alıcıya aittir. 
c) Satışa katılacak kişiler tahmini satış bedelinin % 10 tutarındaki teminat 

karşılığı parayı, kurulumuza veya gösterilecek banka hesabına yatıracak, buna ilişkin 
belgeyi satışın başlamasından önce Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir. Tasfiye 
Kurullarında görevli olanlar satışa iştirak edemezler. 

d) K a m u kurum ve kuruluşları satışa yukarıdaki bendde belirt i len teminat 
aranmaksızın katılabilirler. 

e) Kuru lumuz satışı yapıp yapmamakta serbest olup, bir inci satışa muham
men bedelin % 75'inden aşağıya satış yapılamaz. 

f) Satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde, satış bedelinin % 15'inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde i lk alıcı i le sonradan 
teklifte bu lunanlar arasında satıştan sonraki onuncu günde b i r defaya mahsus olmak 
üzere açık artırma yapılacak ve satış en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. 

Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ett ikleri meblağ karşılığını peşin ola
rak nakit banka teminat mektubu ve Devlet tahvi l i şeklinde kurulumuza veya göste
r i lecek banka hesabına yatıracaklardır. A k s i halde tekl i f ler i kabu l edilmeyecektir. 

I I — SATIŞIN GÜNÜ, SAATİ V E YERİ : 
a) Satış 7/11/1984 günü saat 10.00'da Gaz i Musta fa Kema l Bulvarı No. 6 Kat 

3'deki 6 No. lu Banker Tasfiye Kurulunda yapılacaktır. 
b) Satış yapılmadığı veya yeterli fiyat bulmadığı takdirde ik inc i satış 

S/11/1984 günü aynı yer ve saatte ve aynı şartlarda yapılacaktır. 
Daha ayrıntılı bi lgi almak isteyenlerin 6 No. lu Banker Tasfiye Kuru luna baş

vurmaları, 
İlân. olunur. 

AÇIK A R T I R M A İLE Y A Z L I K E V SATIŞI 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
İskenderun Deniz Sat. Al. Kom, Başkanlığından : 

İskenderun Deniz Birlikleri gereksinimi için aşağıda cins ve miktarı mu
hammen bedelleri ile geçici teminatları yazılı (4) kalem yiyecek maddesi 2886 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi mesai gün ve saatleri dahilinde Komisyonumuzda görülebilir. Dört 
kalem yiyecek maddesi bir istekliye ihalesi yapılabileceği gibi her kalemide uygun 
fiyat verildiğinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin kanuna uygun 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar kabul 
edilir. Her türlü gecikme kabul edilmez. İsteklilerin şartnamedeki belgeleri ibraz 
etmeleri şarttır. 

M. Bedeli G. Teminatı İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi ve Saati 

Tahin helva 10 Ton 4.500.000,— 135.000,— 25 10/1984 ıı.oo 
Tahin 6 Ton 3.600.000,— 108.000,— Perşembe 
Pekmez 9 Ton 2.250.000 — 67.500.— 
Kuru Kayısı 10 Ton 8.000.000.— 2 4 0 . 0 0 0 , — 

15737 /1-1 

Çorlu Aske r i Satmalına Komisyon Başkanlığından 

Askeri ihtiyaç için kapak zarf usulü İle aşağıda yazılı 27 Kalem Muhtelif Mal
zeme Batın alınacaktır. Şartnameler Ankara, İstanbul Levazım Amirlikleri ile Ko
misyonumuzda görülebUu*. İhaleye girecekler kanuni ikametgah ve Ticaret Odası 
belgeleri ile ayrıca şirketler İmza sirküleri ve noterce tasdikli vekaletnamelerini dış 
earfın içinde olmak üzere teklif mektuplarım ihale saatine kadar Komisyonumuza 
vermeleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Muh. Bedeli Geç. Tem. İ H A L E 
C i n s i Miktarı TL. TL. Günü Saati 

Saradye Malzemesi 25 Kalem 10.680.440 320.415 19/10/1984 14.00 
Siyah Saç 2 Kalem 11.590.000 347.700 19/10/1984 15.00 

T O P L A M : 22.270.440 668.115 
15932 /1-1 

— — # 

Bolu Orman Anatamirhane Müdürlüğünden: 

1 — Müdürlüğümüz ihtiyacı için Yol ve İş Makinalarına ait Yedek Parça ve 
malzemeler kapalı zarf teklif almak suretiyle satm alınacaktır. 

2 — Teklif mektupları 22/10/1984 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Müdür
lüğümüz Satm Alma Komisyon Başkanlığına teminat makbuzu ve Müdürlüğümüz
den temin edilecek tasdikti şartnamesi ile birlikte verilecektir. 

3 — Yedek parçalara ait tahmini bedel 96.229.985,— TL. olup ; geçici teminatı 
2 886.900,— TL. dır. 

4 — İsteklilerin kanuni ikametgâhının bulunması. Ticaret ve Sanayii Oda
larına kayıtlı olmaları, tüzel kişiler acuna gireceklerin tüzel kişiyi temsil ettiklerine 
ilişkin belgeleri, sirküleri veya tasdikli nüshaları ile vekâletnameyi göstermeleri 
şarttır. 
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5 — B u satm a lma konusu o lan Yedek parçaların listesi ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Müdürlüğümüzde, A n k a r a Anatamirbanesinde ve İstanbul Yedek Parça 
Müdürlüğünde görülebilir. 

6 — Postada vak i gecikmeler ve telle yapılan tekli f ler nazarı i t ibare alınma
yacaktır. 

7 — İhale Döner Sermayel i Kuruluşlar ihale yönetmeliğine göre yapılacak 
olup; Komisyonumuz iha ley i yapıp yapmamakta, b i r müddet için Pazarlığa bırak
makta serbesttir. İlân bedelleri F i rma la ra aitt ir . 15731 / l - l 

Türkiye Çimento SanayÜ T.A.Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden: 

•MUHTELİF P O M P A , SAYAÇ, T E R M O M E T R E , S A L M A S T R A V E BASINÇ 
TEST MAKİN A S I S A T I N A L I N A C A K T I R . 

V e k i l i ve mümessili olduğumuz Gm-1913 sayılı dosyamızda işlem gören Şan
lıurfa tesisimizin ihtiyacı cem'an 22 kalem pompa, sayaç, termometre, salmastra w 
basınç test makinası kapalı tekl i f alınmak suretiyle satm alınacaktır. 

B u işe ait ihtiyaç listesi ve her türlü b i l g i hergün mesai saatlerinde Karaköy, 
Salıpazan - Mec l is i Mebusan Cad. Dursun H a n Kat . 4 deki Müdürlüğümüz Ticaret 
Servisinden ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı tekl i f ler in engeç 18/10/1984 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüz 
Muhaberat Servisinde 'bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmekte olup, malzeme
nin tutarı üzerinden % 5 geçici teminat alınacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta veya bölmekte serbest okluğu gibi postadaki vak i gecikmeler 
ve teminat yatırılmayan tekli f leri dikkate almaz. 13608 / 1-1 

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

3 A D E T 4—5 Y D 3 LÜK LASTİK T E K E R L E K YÜKLEYİCİ 
S A T I N A L I N A C A K T I R 

1 — Müessesemiz gereksinimi o larak 4-5 y d s kepçe kapasite l i 3 adet lastik 
tekerlekl i yükleyici satınalınacaktır. 

2 — K o n u ile i l g i l i şartnameler; 
a) A n k a r a ' d a TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Daires i Başkanlığından, 
b) İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğünden. (Odakule işhanı K a t : 12 

Beyoğlu) 
c) Soma'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden, 
dilekçe ve 1000,— TL. karşiığında temin edilebil ir. 
3 — İstekliler hazırlayacakları tekl i f zarflarını engeç 25/10/1984 günü saat 

15.00'e kada r Soma'daki Müessesemiz Muhaberat servisinde bu lundurmak zorun
dadırlar. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 — Müessesemiz 2880 sayılı yasaya tabi değildir. 15776 / 2-2 

P T T Genel Müdürlüğünden: 

Teşekkülümüzce Istampa ve Otomatik Damga Makina lannda kullanılmak 
için 1/2 K g . lık Plâstik Bidonlar içerisinde toplam 3 Ton (6.000 adet) siyah renk 
mürekkep satın alınacaktır. 

B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Daires i Başkanlı
ğından, Istanbulda P T T Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 250,— T L . bedel 
karşılığında temin edilebilir. 

Tekli f ler en geç 25/10/1984 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Daires i Başkanlığına verilmiş olacaktır. 15298 / 2-2 



Demirköy Devlet O r m a n tşletmesi Müdürlüğünden •. 

D e p o s u Y o l durumu C i n s i v e N e v ' i 

T. Başı-V. Köprü 
T. Başı-V. Köprü 
1. A d a - V . Köprü-K. Yokuş 
T. Başı 
1. A d a - V . Köprü-K. Yokuş 
T. Başı 
T. Başı - S. Y o l u -1. A d a - K. 
Yokuş-D. Y o l - V . Köprü 
K. Yokuş 
T. Başı - S. Y o l u - K . Yokuş 
T. Başı-S. Y o l u - K Yokuş 
T. Başı-S. Y o l u - K . Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
K. Yokuş 
K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K, Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 
T. Başı-K. Yokuş 

Stabl ize - Asfalt Kayın Tom. II. S. N . B. Kİ. 

Kayın Tom. II. S. K. B. Kİ. 

K a y m Tom. III. S. N . B. Kİ. 

Kayın Tom. III. S. K. B. Kİ. 

K a y m Tom. III. S. N . B. în. 
Meşe Tom. III. S. N . B. K l . 
Meşe Tom. III. S. K. B. K l . 
Meşe Tom. III. S. N . B. K a r m a 
Meşe T o m III. S. K. B. K a r m a 
Meşe T o m III. S. N . B. Saç. 
Meşe Tom. III. S. K. B. Saç. 
Kavak Tom. III. S. N . B. 

Kavak Tom. III. S. N . B. 
Kavak Tom. III. S. K. B. 
Gürgen Tom. III. S. N . B. 
Gürgen Tom. III. S. K. B. 
Kızıl Tom. II. S. N . B. 
Kızıl T o m III. S. N . B. 
Kızıl Tom. III. S. K. B. 
Kayın M d . Direk II. S. 

» » Meşe M d . Direk II. S. 

Kızıl M d . D i r ek II. S. 

GENEL YEKÛN.-

Par t i 
adedi 

M İ K T A R I 
Adet M } . D m 3 

M u h . 
bedeli 

TL . 

% 3 
teminatı 

TL. 

2 188 72.987 31.300 69.000 
1 56 12.849 25.800 10.000 

6 496 179.457 21.300 117.000 

7 752 199.568 13.900 97.000 

14 2195 381.728 16.600 192.000 
1 164 56.554 21.300 36.500 
3 371 97.201 13.900 45.000 
6 1079 195.316 18.900 112.000 
4 695 87.458 12.800 34.500 
8 929 232.630 11.500 82.000 
6 703 130.963 9.200 37.500 
1 75 17.384 15.200 8.000 
3 297 64.063 11.500 22.500 
4 510 62.207 9.200 18.000 
3 157 33.888 18.700 19.500 
2 132 21.577 12.600 9.000 
1 28 11.987 20.800 2.000 
7 681 147.567 17.800 81.000 
4 350 51.426 11.400 18.000 
7 2302 113.766 11.800 41.500 
3 536 41.432 8.200 11.500 
1 225 12.752 11.800 5.000 

94 12921 2224.762 1.068.500 1 
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1 — işletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 94 parti 2224.762 Mi çeşitli cins orman em
vallerinin tutar bedelinin % 50'si peşin bakiyesi için müddetsiz kesin banka mektubu karşılığında % 40 faizi peşin olmak üzere 
3 ay vadeli olarak % 80 gecikme faizi hesaplanarak model şartnameler gereği açık arttırmak olarak satılacaktır. 

2 — Açık arttırma 23/10/1984 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30'da İşletme toplantı salonunda Komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — Satış ile ilgili partilerin fiyatları ve geçici teminatlarım gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bolu, 
Adapazarı, Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlükleri ile Vize, Kırklareli, Çatalca Bahçeköy, İstanbul İşletme Müdürlükleri ile 
İşletmemizde görülebilir. 

4 — Satış 171/A -1 - 2 - 34 No. lu şartnamelerde yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılacaktır, iştirakçilerin son sene vizesi 
yapılmış ticaret ve sanayi odaları belgeleri ile kapasitelerini göstermeleri, vekil olarak iştirak edecek olanların vekaletname veya 
yetki belgelerini ibraz etmeleri gerkir. 51466 / 2-2 

Ank, Lv. Amirliği 5 No.lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından. 

Aşağıdaki cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (iki) kalem (Flaster Makara) kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çabşma saatleri içinde Komisyonumuzda ve is
tanbul, Levazım Amirliklerinde görülebilir. İsteklilerin yasal şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edi
lebileceği gibi, beher kalemin tamamı ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. 

M. Bedeli G. Teminatı İ h a l e n i n 
C i n s i M i k t a r ı Lira Kr. Lira Kr. Gün ve Saati 

1 — FLASTER MAKARA (5cm. x 5 M.) 59.977 Adet 34.738.678,— 1.042.161,— 22 Ekim 1984 15.00 
2 — FLASTER MAKARA (100cm.x5M.) 31.385 Adet 34.674.148,— 1.040.225,— 

T O P L A M : 69.412.826.— 2.082.386,— 

15736 / 1-1 
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Güney Ege linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme; 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak iha

lenin en son teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

Malzemenin Cinsi 

1 — Baret 
2 — Euclid su Tankeri 

yedeği 
3 — Arazöz imalâtı 

4 — Muhtelif Boya ve 
Boyacı malz. 

Dosya No. Miktarı 

42 - GELİYS/84/1101 950 A d 

İhale Tarihi ve Saati 

22/10/1984 15.00 

839-GELİY/84/1107 
180088/GELİYS/84/ 
1018 

4 Kalem 
1 A A 

42 Kalem 

23/10/1984 
24/10/1984 

15.00 
15.00 

25/10/1984 15.00 45 - GELlY/84/125 
2 — Teklif zarflan üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak 

en geç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisi'ne verilmiş olacak
tır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat 15.30'da Müessesemiz 
Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

4 — Konu ile ilgili şartnameler; 
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı'ndan, 
b) İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğü'nden THK Iş Hanı No : 3 Muğla 
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğü'nden (Erzene mahallesi 78. Sok. No. 

3 Bornova) Dilekçe ve 500,— TL. karşılığında temin edilebilir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 — Müessesemiz 2880 sayılı yasaya tabi değildir. 15937/2-1 

SUmerbank Van Der i ve Kundura Sanayii Müessesesi Sarıkamış Ayakkabı Fab
rikası Müdürlüğünden: 

ÜRETİM ARTIĞI, KÖSELE V E DERİ K I R P I N T I S I İLE MUHTELİF 
H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 

25A0/1984 Perşembe günü saat 14.00 de Üretim artığı boş, plastik bidon, saç 
var i l , kösele ve deri kırpıntısı ile ihtiyaç fazlası muhtelif hurda malzemeleri pazarlık 
usulü ile Fabrikamızda satılacaktır. 

Satışımıza ait şartname ve liste İstanbul SUmerbank Beykoz Der i ve Kundura 
Sanayi i Müessesesinde ve Fabrikamızdan temin edilebilir. 

Fabrikamız satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine satmakta serbesttir. 

15830 / 2-1 

SUmerbank - Gemlik Suni İpek ve Viskoz Mamul ler i Sanayi i Müessesesinden : 

1 — MUessesemiz lak lama kısmı için muhtelif boru, flanş ve ekleme parçalan sa
tın alınacaktır. 

2 — B u işle i l g i l i teknik ve t icar i şartnameler Müessesemiz Ticaret Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

3 — Şartnamemize göre hazırlanacak tekli f lerin en geç 22 E k i m 1984 Pazartesi 
günü saat 15.00'e kadar Müessesemizde bulundurulması gerekmektedir. 

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
15935 /1-1 
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İzmir Levazım Amirliği 1 No lu Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Dz. Ik . Ds. K . lığı İzmir ihtiyacı için aşağıda cins, miktar , tahmini bedel ve 
geçici teminatı yazılı alınacak mallar, karşılarında belirtilen tar ih ve saatte İzmir-
Küçükyalı Levazım Amirliği ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi ge
reğince kapalı tekl i f usulü ile ihale edilecektir. İstekliler tekl i f mektuplarını ihale 
günü saat 9.45'e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postanedeki gecik
meler kabul edilmez. Şartnameler İstanbul Levazım Amirliğinde ve Komisyonumuzda 
çalışma saatler i içinde bedelsiz görülebilir. İsteklilerden aranılacak belgeler kapalı 
tekl i f şartnamesinin 3. ve 6 ncı maddelerindeki belgelerdir. 

C i n s i Miktarı 

Barbunya P i l a k i Konserve 11 Ton 
K u r u Fasulye P i l a k l Konserve 7 Ton 
Yaprak Sarma Konserve 8 Ton 
Bezelye Konserve 37 Ton 
Barbunya Konserve 12 Ton 
Patlıcan Kızartma Konserve 6 Ton 
Türlü Konserve 22 Ton 
Taze Fasulye Konserve 20 Ton 
Patlıcan Do lma Konserve 1 Ton 
Biber Dolma Konserve 5 Ton 

Muh. Bedeli Geç. Tem. İ H A L E 
T L . T L . Günü Saati 

4.620.000 138.600 24/10/1984 10.00 
2.940.000 88.200 24/İO/1984 10.00 
4.000.000 120.000 24/10/1984 10.00 

12.950.000 388.500 24/10/1984 10.00 
4.800.000 144.000 24/10/1984 10.00 
2.880.000 86.400 24/10/1984 10.00 
6.600.000 198.000 24/10/1984 10.00 
6.000.000 180.000 24/10/1984 10.00 

500.000 15.000 24/10/1984 10.00 
2.500.000 75.000 24/10/1984 10.00 

47.790.000 1.433.700 

Çorlu A s k e r i Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

15018 /1-1 

A s k e r i ihtiyaç için kapalı zar f usulü ile aşağıda yazılı Dört ka l em yiyecek 
maddesi satınalınacaktır. Şartnameler Ankara , İstanbul Levazım A m i r l i k l e r i ile 
Komisyonumuzda görülebilir. İhaleye girecekler kanun i ikametgâh ve Tic. Od. Bel
geleri i le ayrıca Şirketler imza sirküleri ve noterce tasd ik l i vekâletnamelerini dış 
zarfın içinde o lmak üzere tekl i f mektuplarını ihale saatine kadar Komisyonumuza 
vermeleri gerekmektedir. Postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. 

C i n s i Miktarı 
M . Bedeli 
L i r a K r . 

G. Teminatı 
L i r a K r . 

î h a i e 
Ta r ih i ve Saat i 

Konserve Taze 
Fasulye ( l / l l ik ) 

Konserve Türlü 
(1/1 l ik) 

Konserve Bezelye 
(1/1 l ik ) 

Konserve B a m y a 
(1/1 l ik) 

30.000 A d . 11.400.000,— 

30.000 A d . 11.400.000.— 

30.000 A d . 10.200.000,— 

30.000 A d . 11.400.000,— 1.332.000,— 19/10/1984 11.00 

T O P L A M 44.400.000,— 1.332.000,— 
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içel Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, •. 
1 — Aşağıda keşif bedelleri yazılı inşaatlar 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi 

gereğince kapalı teklif usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Eksiltmeler İçel Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Komisyonunda aşar 

gıda belirtilen tarih vo saatlerde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak İçel Bayındırlık ve İskan Müdürlüğün

de görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girmek için isteklilerin : 
A) İçel Valiliği namına her iş için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen 

geçici teminatını, 
B) 1984 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere (Müracaat dilekçeleri ile birlikte vere

cekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan. Yapı 
Araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan ve işin ilk ilân tarihinden 
sonra düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendirilmiş mali durum bildirisi ve 
son beş yıla ait onaylı bilançoları ile son beş yıla ait ödedikleri Gelir veya Kurumlar 
Vergisini gösteren belgeleri, teknik personel bildirim ve belgeleri, son beş yılda 
bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına 
taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan yapım işlerini gösteren (Taahhüt durum 
bildirisi» Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin 
(Aslını) ibraz suretiyle Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü (Belge Komisyonundan) 
alacakları eksiltmeye girme belgesini aşağıda belirtilen ihale saatlerinden bir saat 
evvel teklif mektupları ile birlikte zarfa koyarak İhale Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. 

5 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda belir
tilen tarihlerde mesai saati sonuna kadardır. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez, 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif Bed. G. Tem. İh. tarihi Son Mür. Karne 
İşin Adı TL. TL. ve saati Tarihi Grubu 

1. İçel Akdeniz Bölge Mü
dürlüğü ve Mersin Li
man Bşk. Hizmet Binası 
ile müştemilâtı 
(4 katlı) 

2. İçel Gümrük Binası 
İnşaatı 

3. İçel-Milli Eğitim Ba
kanlığı Loj. İnş. (50 -
Daire Kalorifersiz) 

198.532.579,30 5.955.978,- 22/10/1984 17/10/1984 
Pazartesi Çarşamba 
Saat: 11.00 

200.000.000,— 6.000.000,— 22/10/1964 17/10/1984 
Pazartesi Çarşamba 
Saat: 15.00 

228.274.907,— 6.848.247,-

(B) 

(B) 

23/10/1984 17/10/1984 
Sah Çarşamba 

Saat-. 11.00 
15784 / 1-1 
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Bursa Levazım Aınirliği Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Levazım Amirliği ihtiyacı için aşağıda, cinsi, miktarı, tahmini tutarı, geçici 
teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Kanunun 36. madde 
kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Buna ait şartname ve ekleri İstanbul - An
kara ve Bursa Levazım Amirliklerinde çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin 
teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri şarttır. 
Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmez. 

İhaleye Girebilme Şartları: 
A) Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
B) Mensubu oldukları Ticaret - Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Derneği 

Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge (Şirketlerde ihalenin yapıldığı yıl içinde alın
mış olması gerekir.) 

C) Noter tasdikli imza sirküleri ile vekâleten ihaleye katılmıyor ise istekli 
adına teklifte bulunacakların vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tas. 
dikli imza sirküleri. Ayrıca şartnamede yazılı diğer hususlar. 

Tah. Tutan G. Teminatı İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi ve Saati 

1. Konserve taze fasulye 
(1,5 Kg. İlk) 30.000 Kt. 13.050.000 391.500 23 Ekim 1984 

2. Konserve Bezelye 
(1 Kg. lık) 20.000 Kt. 6.000.000 180.000 Salı 

3. Konserve bamya 
(lKg.hk) 30.000 Kt. 10.500.000 315.000 Saat: 11.00 

NOT: Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayn ayn kişilerede 
ihale edilebilir. 15828 /1 - l 

a 
Adapazan Askeri Satmalına Komisyon Başkanlığından : 

Askeri ihtiyaç için aşağıdaki yiyecek maddeleri 2886 sayılı Kanunun 35/A (ka
palı teklif usulü) maddesine göre satın alınacaktır. 

İhaleler, aşağıda belirtilen gün ve saatte karşılarında belirtilen usulle Komis
yonumuzda yapılacaktır. 

Bu işe ait evsaf ve şartnameler komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin Kanunda belirtilen belgeler ve iştigal konusu faaliyet belgeleri ile 

birlikte İhale gün ve saatinde Komisyonda bulunmalan ilân olunur. 
Kapalı teklif usulü ile olan ihalelerde İsteklilerin teklif mektuplarım ihale 

saatinden bir saat öncesi Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

Sıra 
No. C i n s i Miktan 

1. Bezelye Konserve 15.000 Kg. 

2. Türlü Konserve 15.000 Kg. 

3. Taze Fasulye Konserve 15.000 Kg. 

4. Bamya Konserve 15.000 Kg. 

Tutarı Geç. Tem. İhale Usulü, 
TL . TL . Günü Saati 

Kapalı teklif usulü 
5.025.000 150.750 23/10/1984 10.30 

Kapalı teklif usulü 
5.700.000 171.000 23/10/1984 10.45 

Kapalı teklif usulü 
5.250.000 157.500 23/1ÖA984 11.00 

Kapalı teklif usulü 
5.250.000 157.500 23/10/1984 11.30 

15933 /1-1 
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Türkiye Bi l imse l ve Teknik Araştırma Kurumundan : 

TAŞINMAZ M A L SATIŞ İLANI 
Kurumumuza ait aşağıda evsafı belirtilen i k i taşınmaz ma l kapak zarf artırma 

usulüyle satışı yapılacaktır. 
1 — Elmadağ Hasanoğlan'da tapunun 54 ada 1 parselini teşkil eden Avcıkaya 

Mahal les i 27 No. lı 1138 M 3 . alanında, 2 oda 1 salon mutfak, banyo, tuvalet. Uç antre, 
yığma mesken üzeri kiremit le kaplı, İnşaat sahası 111 M 2 . Bahçeli ayrıca 54 n r A ahır, 
49 m2. samanlık 40,4 mi . kümes, geri kalan kısımlar muhtelif ağaçlı bahçeden ibaret 
olup muhammen bedeli 4.168.328,— T L . geçici teminat 140.000,— T L dir. 

2 — Aynı yerde 54 ada 2 parseli teşkil eden 916 m*, alanında 2 oda, 1 salon, 
banyo, mutfak, tuvalet, Uç antre, üzeri kiremitle kaplı 111 n A inşaat sahalı bahçeli 
yığma mesken ayrıca 54 mî. ahır, 55,8 MZ. kümes, geri ka lan kısımlar ağaçlı bahçe
den ibaret olup muhammen bedeli 3.805.228 T L . geçici teminat 130.000,— T U dir. 

3 — Daha fazla bi lg i Kurumumuz Tedarik Anbar ve Ayn iya t Şefliğinden temin 
edilebilir. 

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbestlr. 

5 — İsteklilerin geçici teminatlarım kurum veznesine yatırmaları ve teklif le
r i n i yine aynı binada E v r a k Şefliğine 22 E k i m 1984 günü saat 12.00'ye kadar verme
ler i r i ca olunur. 

Zar f lar aynı gün saat 15.00 de teklif sahiplerinin önünde açılacaktır. 
K u r u m A d r e s i : Atatürk Bulvarı No : 221 Kavaklıdere - A n k a r a 

15938 / 2-1 

Ege L iny i t l e r i İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

KÖMÜR K A Z I - YÜKLEME ve NAKLİYESİ ıfjŞt YAİRITOrLAGAKTIR 
1 — Müessesemize bağlı Soma Bölgesindeki; 
A ) Işıklar (A) ve ( D - E ) panosunda mevcut 150.000 ton kömürün, kısrakdere 

silosuna veya Cinge yolu ile Soma B termik santralına taşınması, 
B) Elmalı (Batı panosunda mevcut 200.000 ton kömürün, Or ta istasyona ve 

Soma B Termik santralına taşınması, 
C) Or ta istasyon eleme tesisinde mevcut 200.000 ton kömürün lavvar silosuna 

veya T E K Soma B termik santralı stok alanına taşınması, 
D) Merkez 4 noiu açık ocağında mevcut 100.000 ton kömürün, orta istasyon 

ve T E K Soma B Termik santralı stok alanına taşınması, 
E ) Deniş B - C - D - E - K panolarında üzeri açılmış durumda mevcut 300,000 

ton kömürün gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi ve T E K Soma B santralı stok ala
nına taşınması, 

şartnamelerinde yeralan hükümler çerçevesinde, kapak zar f usulü ile tek l i f a l 
m a k suretiyle İhaleye çıkartılmış bulunmaktadır. 

2 — Konu ile i lg i l i şartnameler; 
a) Ankara 'da TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığından, 
b) İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğünden (Odakule işhanı kat : 12 Bey

oğlu), 
c) Soma'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden, 
dilekçe ve 500'er yüz T L . karşılığında temin edilebilir. 
3 — İstekliler hazırlayacakları kapalı zarf içindeki f iyat tekli f lerini en geç 

24/10/1984 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Müessesemizin Genel evrak servisinde 
(Soma) bulundurmak zorundadırlar. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 15738 / 2-1 
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Diyarbakır Valiliğinden: 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Diyarbakır Kız Meslek Lisesi Ek bina inşaatı (500 öğrenci) İnşaatı işinin 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 - a maddesine göre kapak teklif usulü ile 
ihaleye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli: 157.000.000,— TL. 
3 — İhale Diyarbakır Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İhale Komisyonunda 

25/10/1984 Perşembe günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü İha

le Servisinde görülebilir. 
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
A - Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü namına 4.710.000,— TL. lık geçici temi

natlarım, 
B - 1984 yılı ihale şartnamesinde açıklanan şekildeki gerekli Ticaret ve Sa

nayi odası belgesini, 
C - Müracaat dilekceleriyle birlikte verecekleri (İhale şartnamesiyle eki özel 

şartnamede belirtilen şartlara göre Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine katılma 
yönetmeliğindeki örnek formlara ve usulüne uygun gerekli olan ve aranan noter 
tasdikli belgeler ve yer gördü belgesiyle ikametgâh senedi eklenmiş olarak) 

a) Yapı Araçları bildirisi (Taahhütnamenin bu iş adına alınmış olması, usu 
lü dahilinde belgelenmesi şarttır.) 

b) Teknik Personel Bildirisi (teknik elemanların bu iş adına noterden taah
hütname vermesi, taahhütnamelerin içerisinde işin adının mutlaka yazılması.) 

c) Taahhüt Bildirisi, 
d) Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi ve bunu 

belirten (banka referansının usulü dahilinde belgelenmesi şarttır.) 
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan en 

az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslı ve fotokopisini ibraz etmek 
suretiyle Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeter
lik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler, kapalı teklif mektuplarını 25/10/1984 Perşembe günü saat 
10.00'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/10/1984 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
9 — Bayındırlık işleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait 

bilgiler ihale dosyasında mevcuttur. 15732 /1-1 • • 
Malatya Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından: 

Malatya Garnizon Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı (iki) 
kalem (Yiyecek Maddesi) kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde ihale 
edilecektir. Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Komisyonumuzda Ankara 
Lv. Amirliğinde görülebilir, isteklilerin Kanunun ön gördüğü belgelerle birlikte 
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden (bir) saat öncesine kadar Ko
misyon Başkanlığı'na vermeleri şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

M. Bedeli G. Teminatı İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi ve Saati 

Kuru Fasulye 60.000 Kg. 10.800.000,— 324.000,— 22/10/1984 10.30 
Yuvarlak Nohut 35.000 Kg. 6.300.000,— 189.000,— 22/10/1984 11.00 

15936/1-1 
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Tarım O r m a n ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmet ler i Genel Müdürlüğü 15. 
Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yer i , keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale günü ve saatleri yazılı 
işlerin ihalesi Y S E 15. Bölge Müdürlüğü binasında İhale Komisyonunca 2886 sayılı 
Devlet İhale K a n u n u n u n 37. maddesine göre 1084 yılı b i r i m fiyatları ve 8/2574 sayılı 
Kararname esaslarına göre yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif Bedeli Geç. Tem. İ H A L E Son 
İŞİN A D I L i r a K r . L i r a K r . Tar ih i Saati Mür. Tar ih i 

1 — Sivas V . Grup (Mer
kez - Acıyurt ky. l l t . 
Kurtoğlu - Divriği -
Duruköy) Ky . yolu l l t . 
Stablize kablama işi 25.970.119 — 779.104— 19/10/1984 11.00 17/10/1984 

2 — Sivas VI . Grup Ge
merek Kömeören -
Kırıklı - Kocaoğlu -
Çiçekoğlu) ky . 
stablize kablama işi 19.616.759,40 588.503,— 19/10/1984 16.00 17/10/1984 

3 — B u işlerin ihale ler i Y S E 15. Bölge Müdürlüğü Y o l Yapım Şefliğinde İhale 
Komisyonunca karşılarında gösterilen tar ih » e saatlerde yapılacaktır. 

4 — İhale evrakı ve ekler i çalışma saatleri içerisinde A n k a r a ' d a Köy Hiz 
metleri Genel Müdürlüğü Köy ve Orman Yolları Fen Heyeti Müdürlüğü ile Y S E 15. 
Bölge Müdürlüğü Köyyolları Şefliğinde görülebilir. 

5 — İştirak Belgesi A labi lmek İçin: 
İsteklilerin son müracaat günü mesai sonuna kadar b i r dilekçe ile YSE . 15. 

Bölge Müdürlüğüne her iş için ayrı ayrı müracaat ederek, müracaat dilekçelerinde; 
A ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış keşif be

dellerine hav i m i k t a r d a (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya tek b i r işi b i t i r 
diğine dair iş bit irme belgesi aslı (Karne aslının Belge Komisyonu Başkanlığınca 
görülüp onaylanmış örneği). 

B) Yapı Araçları B i ld i rges i : 
a) 8 adet damper l i kamyon, 
b) 1 adet yükleyici, 
c) l adet figüre makinası. 
Yukarıda M a k i n a parkının kendisine ait olduğunu b i ld i r i r fa tura (Noterlik

ten tasdikl i suretleri) veya Makinaların kiralandığına ait k i raya veren şahsın ad 
soyadı ile Noterlikçe onaylı k i r a mukavelesi olacaktır. 

Beyanda bu lunan Makinaları gerektiğinde yeterl ik belge komisyonu yerinde 
görüp gerekl i incelemeleri yapacağından bütün makinaların bulunduğu yer ler in ad
resi bi ldir i lecek. B u hususta komisyon yetki l idir . 

C) 2 A ve 2 B fo rmuna uygun ma l i durum bildirgesi. 
D) Teknik personel bildirgesi 
E) Taahhüt bi ld irgesi 
F) İlgili köy muhtarlığının beyanın iht iva eden en az bir inden alacakları iş 

yer i görme bi ldirgesi . 
G) Müteahhit tek kişi olması hal inde imza sirküleri, şirket olması hal inde 

şirket s i rky ler i (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabu l edilmez). 
H) 1984 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketin sözleşmeye i lk 

i l an tar ihinden sonra alınmış faaliyet belgesi (Halen faaliyette olduklarını gösterir 
belge) vekâleten iştirak ediyor ise noterl ikten tasdik l i vekâletname aslının ibrazı 
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ile B - C - D - E fıkrasında yazılı belgeler bizzat müteahhit tarafındaki imzalanacak
tır. Vekaleten imzalar kabul edilmez. 

65. Maddeye uygun olarak müracaat eden isteklilere yeterlik belgesi ihale 
tarihinden bir gün önce verilecektir. 

7 — isteklilerin iştirakleri için 
a) Yeterlilik belgesi 
b) İşlerin hizalarında yazılı geçici teminatları nakit ise Sivas Defterdarlık 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzu (teminat mektup ola
rak verildiği takdirde limit için müddetsiz veya son müracaat gününden en az üç 
ay müddetli) ve (1) sıra nolu devlet ihaleleri genelgesine uygun olacaktır. 

87. Maddede yazılı a -b fıkralarında belirtilen belgelerle teklif mektubunu 
usule uygun şekilde düzenleyerek ihale saatinden bir saat önce makbuz ve imza 
mukabili Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

9 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edil 
mez. 

Keyfiyet ilan olunur. 15734/1-1 • 
Aydın İli Daimi Encümen Başkanlığından : 

1 — Kuşadası ilçesinde yaptırılacak olan dükkan ve gazino inşaatları işi, 2886 
sayılı Kanunun 35 - a maddesi uyarınca kapalı tekl i f usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 65.508.448,15 liradır. 
3 — Eks i l tme Hükümet konağı içindeki 11 Daimi Encümen salonunda 23/10/1984 

Sah günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evraklar Encümen kaleminde hergün mesai! 

saatleri dahilinde görülebilir. 
5 —• Eksi l tmeye girebilmek için İsteklilerin. 
a) 1.965.253,44 liralık geçici teminatlarım. 
b) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini. 
c) Kanun i ikâmetgâh belgesini (Muhtarlıktan alınacak). 
d) Müracaat dilekçeleri ile birl ikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen ve 28 Eylül 1983 tar ih ve 18175 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yapı Tesis ve 
Onarım İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde gösterilen ve usulüne göre hazır
lanmış olan yapı araçları bi ldir is i (son i k i sütuna ait tevsik edici bilgiler noterden 
tasdikli olarak eklenmek suretiyle) sermaye ve kred i İmkânlarım açıklıyan mal i du
rum bi ldir is ini , bankaca isim kaşeli, imzalı, mühürlü ve tar ih numaralı banka refa-
rame mektubunu, teknik personel bildirisini (Bu bildir iye teknik personelin ücretli, 
sözleşmeli olduğunu kamtlıyan noter tasdikl i taahhütnamenin eklenmesi suretiyle 
taahhüt bildirisini ) (Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin 
aslı veya noter tasdikl i suretinin ibrazı ve son İki yılda yapmış olduğu ve halen mev
cut işleri açıklıyan (tevzik edici belgeleriyle) taahhüt bi ldir is ini ve şirketlerde ortak
ları belirtir ticaret s ic i l gazetesini vermek suretiyle Valüiğe müracaatla Bayındırlık 
ve iskân Müdürlüğü yeterlik belgesi komisyonundan alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektupları ile bir l ikte zarfa koymaları gerekmektedir. 

6 — tsteklüer tekl i f mektuplarını 23/10/1984 Salı günü saat 14.00 de kadar 
makbuz karşılığında Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 18/10A984 Perşembe 
günü mesai saat i sonuna kadardır. 

8 — Bayındırlık işleri Genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına alt bil
giler ile eksiltme şartnamesine eklenen ek şartname ihale dosyasında mevcuttur. Tel
grafla müracaat ve postadaki v ak i gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet İlan olunur. 15876/1-1 
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D.H.M.1. Meydan İşletme Müessesesi Müdürlüğünden : 

1. Müessesemiz ihtiyacı için 1 adet ofset baskı makinası işi 5L000.000,— TL,, 
tahmini bedel üzerinden kapalı zar f usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2. Eksi l tme 19/10/1984 günü saat 11.00 de Ankara 'da Müessese Müdürlüğü 
binası içinde bulunan Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3. Eks i l tme ile i l g i l i dosya hergün çalışma saatleri içerisinde Ankara 'da MİM 
Müdürlüğü Satınalma Grup Başkanlığında görülebilir. 

4. Geçici teminatı 150.000,— T L . olup, nakit olarak verilmesi halinde Müesse
semiz veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır. 

5. Eksi l tmeye girecek olanlar 1984 yüı Ticaret Odaları belgesi, l imit dahili 
banka geçici teminat mektubu veya makbuzu ile bir l ikte teknik resim, katalog ve do
kumanlar ile bir l ikte kanuni şeMlde düzenhyecekleri kapalı zarflarını, belirten ek
siltme saatinden b i r saat öncesine kadar makbuz karşılığı Alım, Satım Komisyonuna 
vermiş olmaları şarttır. Bel ir t i len saatten sonra verilecek zarflar, postada meydana 
gelebilecek ve telgraf la yapılacak teklif ler kabul edilmez. 

6. Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 15959/1-1 

• . • 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Kurumu Divriği Madenleri Müessesesi Mü
dürlüğünden : 

1 — Müessesemiz Mak ina Bakım Atölyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyu
lan 10 kalem alet ve cihaz kapalı tekl i f alma usulü ile satınalınacaktır. 

2 — B u işe ait şartnameler; 
A N K A R A ' d a 
T.D.Ç.ljK. Genel Müdürlüğü (Çankırı Caddesi No : 57 Ankara ) 
I S T A N B U L ' d a , 
T.D.Ç.l.K. Mümessillik Müdürlüğü (Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Işhanı Ka t : 

4-5 Sirkeci ) ile İzmir, Konya, Adana, İstanbul ve Anka ra Sanayi ve Ticaret Odası Baş
kanlıklarında görülebilir 

3 — Geçici teminat tekl i f tutarının % 4'ü nisbetindedir. 
4 — Kapalı tekli f mektupları en geç 25/10/1984 Perşembe günü saat 14.00'e 

kadar Müessesemiz Muhaberat Servisinde bulunacaktır. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Han olunur. 15936/1-1 

• 
Azot Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Kütahya Azot Fabrikalarımızın ihtiyacı 1250 adet pul geçmeli komple serpan
t in boru kapalı tekl i f usulüyle temin edilecektir. 

İstekliler bu ihaleye ait şartnameleri Ankara 'da Konya Devlet Yo lu Hlpodrum 
No. 70 deki Genel MttrürlüğümUz Ticaret Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da 
Karaköy Rıhtım C a d Denizciler Sokak -No. S Kat . 2 adresindeki S a t ı l m a Müdür
lüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

Şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak olan tekli f ler en geç 24/10/1984 ta -
vih, Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğün
de bulunacak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Zamanından sonra ve
ri len teklif ler ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. 

Şirketimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediği f i rmaya sipariş vermekte tamamen serbesttir. 15934 /1-1 
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Kocael i Valiliğinden : 

S a y f a : 63 

(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğü); 
1 — Kocael i - Demirce Polis Karako lu (Lojmanlı) ikmal inşaatı (2886) sayılı 

Kanunun 3 5 - a maddesi gereğince kapalı tekli f usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — İşin kesi f bede l i : 35.907.000,— liradır. 
3 — İhalesi Kocael i Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde 23/10A984 

Sah günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 —• İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Kocael i Bayın

dırlık ve İskan Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — İhaleye girmek için istekli lerin : 
a) 1.077.210,— liralık geçici teminatlarım, 
b) 1984 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile bir l ikte verecekleri ihale şartnamesinde belirtilen 

ve usulüne göre hazırlanmış olan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28/4/1984 gün 
ve 18385 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ihale tebliğ esasları, Yapı Tesis Onarım 
İşleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, 
bu inşaatta kullanacakları demirbaş araçlarına ait mülkiyet belgesini, sermaye ve 
kredi imkanlarım açıklayan mal i durum bildirisi , (Örnek N o : 2/a ve 2/b) ve işin 
keşif bedelinin % 12'si kadar banka referans Mektubu (% 4'tt tutarında serbest mev
duat, % 4'ü tutarında kullanılmamış nakit kredisi , % 4'ü tutarında kullanılmamış te
minat kredisini gösterir) daha evvel yaptığı ve yapmakta olduğu işlere ait taahhüt 
bildirisi, inşaat, tesisat ve elektrik işleri ile i lg i l i teknik personel bi ld ir is i ve Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları (C) grubu karne aslı, yer görme belge
s ini ibraz etmek suretiyle Vilâyet makamına müracaatla Kocael i Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğünden alacakları Yeter l ik Belgesini, tekli f mektupları, geçici teminat, tica
ret ve Sanayi Odası Belgesi ile birl ikte zar fa koymaları lazımdır1. 

6 — İstekliler tekl i f mektuplarım 23/10/1984 günü saat 10.00'a kadar makbuz 
karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 15/10/1984 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Kocael i Emniyet Düdürlüğünden alacakları yer görme belgesini, yeterlik 
müracaatı evraklarına eklenmesi gerekmektedir. 

9 — Telgraf la müracaatlar ve postadaki vak i gecikmeler kabul edilmez. 
10 —• İstekliler tekli f mektuplarındaki kesin teminat üsütünde kesin teminat 

teklifinde bulunabilecektir. 
Keyfiyet i lan olunur. 15877 /1-1 

Ank . Lv. Amirliği 5 No. l u Sat. A l . Kom. Bşk. lığından: 

Aşağıdaki cins .miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (bir) 
kalem saf hidrofil pamuk) kapak zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saat
lerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatleri içinde 
komisyonumuzda ve İstanbul. Levazım Amirliklerinde görülebilir, isteklilerin yasal 
şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine ka
dar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken kabul edil
mez. Tamamı bir istekliye ihale edilecektir. 

Cinsi: Saf Hidrofil Pamuk 1/2 Kg.-lık Paket, Miktarı: 46.500 Adet, M. Bedeli: 
27.900.000,— TL., Geçici Teminatı: 837.000,— TL. İhalenin Gün ve Saati •. 22 Ekim 1984 
Saa t : 11.00'de 15735/1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2888 Sayılı Kanuna göre tespit ve 
tanzim edilen 1984 yılı SÖZLEŞME (Tasarısı) ve YAPIM İŞLERİ ÎLE İLGİLİ 
KAPALI TEKLİF USULÜ İLE. İHALE ŞARTNAMESt'nin Işletmemizce bas
kıları yapılarak satışa sunulmuş olup herbiri 500,— TL. karşılığında Resmi 
Gazete satış büromuzdan temin edilebilir 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Doğan Güneş tarafından derlenen ve Işletmemizce baskısı yapılan 
DEVLET MEMURLARI ÎLE İLGÎLl YÖNETMELİKLER kitabı 350,-- TL. kar
şılığında Resmi Gazete satış büromuzdan temin edilebilir. 

Posta ile talepte bulunanlar 150,— TL. lık posta ücretini de ilâve ede
rek Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - ANKARA 840/85 Numaralı işletmemiz 
hesabına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya foto 
kopisini göndermeleri gereklidir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Bugünkü dille yayıma hazırlanan Atatürk'ün BÜYÜK NUTUK'u üç cilt 
halinde İşletme Müdürlüğümüzce baskıları tamamlanarak satışa sunulmuş
tur. I. hamur kâğıda krom-Iûxs kapaklı olarak üç cilt 2.250,— TL. ye İslet
memiz Resmi Gazete satış bölümünden temin edilebilir. Posta ile taleplerde 
300,— TL. posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

— 3046 174 ve 202 Sayılı K H K ' n i n Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanuı; 1 

— 3045 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek K a 
bulü Hakkında Kanun 12 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Bakanlar Kurulu Kararları 

84/8520 Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin Yürürlüğe Konulması 
Hakkında K a r a r 21 

84/8580 Türkiye Taşkömürü Kurumunun Ürettiği Taşkömürünün 
F O B - F O W Satış Fiyatlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkın
da K a r a r 47 

— İlânlar 49 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




