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M A D D E 1. — 21.12.1984 t a r i h l i ve 3140 sayılı 1985 M a l i Yılı Bütçe Kanunu
na bağl ı (A) işaretl i cetvel in Cumhurbaşkan l ığ ı kısmının sonunda bu lunan «237 
Sayıl ı Taşı t K a n u n u n a Göre 1985 Yı l ında S a t ı n A l ınacak Taşı t lar» listesine ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazı l ı taş ı t lar eklenmiştir . 

M A D D E 2. — B u K a n u n yay ımı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer. 
M A D D E 3. — B u K a n u n hükümler ini C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı Gene l Sekreteri 

yürütür. 

10/6/1985 

(1) S A Y I L I C E T V E L 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 1985 Yılında Satın 

Almaç ak Taşıtlar 

Sıra No. Adedi Taşıtın Cinsi Diferansiyel 

Binek Otomobil 4 X 2 

Kullanılacağı Yer 

Cumhurbaşkanlığı Koruma 
Hizmetlerinde 
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Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 

Yayın Genel Müdürlüğüne 
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2 Temmuz 1953 Tarih ve 6095 Sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı 
Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak 

İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3215 Kabul Tarihi: 5.6.1985 

M A D D E 1. - 0095 sayılı Kanunun 1 inci maddesi a ş a ğ ı d a k i 'şeklide degişt i_ 
rilmiştir. 

Madde 1. — Kuzey A t l a n t i k Andlaşmas ı Teşkilatının Müşlerek Enfrastrük
tür P r o g r a m ı veya bu Teşkilat ın veya y a n kuruluşlar ının veya Teşki lat üyesi dev
letlerden baz ı lar ının o luş turduğu özel yat ı r ım programlar ı gereğince, Türkiye'de 
yapı lması karar la ş t ı r ı l an t ü m inşa ve tesis i ş l en ile sözü edilen programlara da 
h i l projelerin mütemmimi olarak Türkiye taraf ından yaptır ı lması gereken; mahal
l i kolayl ıklar , restorasyon işleri ve mi l l i katkı paylı ilave kapasite ve tesisler ile 
ivedil ikle y a p ı l m a s ı n a gerek görülüp Kuzey At lant ik Andlaşmas ı Teşki lat ına öni'i-
nansman kaydı yaptır ı lmış olan tesisler, 1050 sayılı Muhasebe-i U m u m i y e Kanu
nuyla , 2886 sayıl ı Devlet İhale Kanunu ve ekleri hükümler ine tabi olunmadan, 
Bakan la r K u r u l u n c a tespit olunacak esaslar dairesinde ve bu işlerle görevli kılı
nacak Devlet daire ve müessese ler i ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve K a m u İk
tisadi Kuru luş l a r ı eli ile yaptırı l ır . 

M A D D E 2. — 6095 sayılı Kanunun 2 nci maddesi a ş a ğ ı d a k i şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 2. — 1 i n c i maddede sayılan programlar çerçevesinde s a ğ l a n a c a k 
fonlardan ödenek gelinceye kadar herhangi b i r harcama yapmak gerektiği takdir
de b u masraf lar : 

a) Enfra s t rüktürün gerektirdiği her türlü masraf lar karş ı l ığı olarak büt
çeye konulan ödenek. 

b) Bakanlar K u r u l u n c a inşa ve tesis işleri için görevlendiri len Devlet dai
re ve müessese ler i ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve K a m u İktisadi Kuruluş lar ının 
ayırabi lecekler i paralar , 

c) Hazinece bu maksat lar için verilecek avanslar, 

d) S i l ah l ı Kuvve t l e r in güçlendirilmesi a m a c ı y l a kuru lmuş olan vakıf lar ın 
bu maksat la a y ı r a c a k l a r ı paralar, 

e) Müttef ik devletlerin bu maksat için tahsis edecekleri fonlar, 
İle karş ı lanır . 

A n c a k 1 i n c i maddede bel irt i len kaynak lardan ödenek geldiğ inde yukar ıda 
a, b, c. d ve e bentlerinde say ı l an kaynaklardan s a ğ l a n a n avans alındığı fona iade 
edi l i r . A n c a k iadenin, fonlar ın sarf tarihindeki Türk para s ı karş ı l ığ ı mil let leraras ı 
hesap b i r imine meydana gelen enflasyon nispetinin de ilavesiyle yapı lmas ı şart
tır. 

M A D D E 3. — Bu K a n u n yayımı tarihinde yürür lüğe girer . 

M A D D E 4 . — Bu K a n u n hükümlerini Bakan la r K u r u l u yürütür . 

10/6/1905 
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Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 
Dair Kanun 

Kanun No. 3216 Kabul Tarihi • 5.6.1865 

MADDE l . — Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanu
nunun 313 üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül; Türk Ceza Kanununun 125, 
131, 141 ve 142 nci maddeleri ile 146 ilâ 163 üncü maddelerinde yazılı suçları işle
mek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da; 

a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etme
yenlerden, 

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihin
den önce işlenen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber haklarında tahkikata baş
lanmamış olanlardan. 

Teşekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi ver
mek suretiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılma
sına sebep olanlar veya teşekkül, çete ve cemiyet üyeliklerinden mukavemet gös
termeksizin kendiliklerinden çekilerek güvenlik kuvvetlerine silah ve malzemele
rini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat gösterecekleri 
çaba ile teşekkül, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olan
lar hakkında ceza verilmez. 

Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 
maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da bu Kanunun yayımı tarihin
den önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 
inci maddeleri ile 146 ilâ 163 üncü maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun yayı
mı tarihinden önce işleyenlerden biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar 
ettiği ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde, hal ve şartlara ve hadisenin hu
susiyetlerine göre, ölüm cezası yerine 15 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 
10 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte 
bire kadar indirilerek hükmplunur. 

Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından, bu Kânunun, yayımı tarihinden 
sonra işlenen suçlara iştirak etmiş olanlardan, haklarında tahkikata başlanmadan 
yukarıdaki fıkralarda gösterilen şekilde hareket etmiş bulunanlar için, ikinci fık
rada yazılı indirim hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Haklarında Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin 7 nu
maralı fıkrası, 142 nci maddesinin 7 numaralı fıkrası, 170 inci maddesi ve 171 inci 
maddesinin son fıkrası, 404 üncü maddesinin 3 numaralı bendi ile son fıkrası ve 
bu Kanun hükümleri uygulananlar için. ilgilinin isteği halinde Devlet tarafından 
hüviyet değiştirme dahil gereken her türlü koruma tedbirleri alınır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca hüviyetleri değiştirilenlerin yeni hüviyetleri adli 
sicildeki kayıtlarına işlenir. 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanması bakımından mahkeme, ihbar ve 
açıklamanın doğruluğunu ayrıca İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla da araştırır. İçişle
ri Bakanlığı mahkemenin yazısı üzerine konuyu en kısa zamanda inceleyerek mah
kemeye gerekçeli bir rapor verir. 

Bu Kanunun uygulandığı hallerde, mahkemece gerekil görülürse infazın te
hirine karar verilebilir. 

MADDE 4. — Teşekkül, çete veya cemiyet mensuplarının cezadan toplu ola
rak kurtulmak için aralarında anlaştıkları şuhu ta ererse bu Kanun hükümleri uy
gulanmaz. 
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MADDE 5. — Bu Kanuna göre yapılacak ihbar ve açıklamaların kötü niyet
le yapıldığı veya delillerin uydurulduğu anlaşıldığı takdirde, fiil başka bir suç oluş
tursa bile ayrıca beş yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. 

MADDE 6. — Haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmış bulunanlar, bu 
Kanun kapsamına giren suçları yeniden işlemeleri durumunda, bu Kanundan 
tekrar faydalanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 
A) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 ün

cü maddesine göre kurulmuş teşekkül veya Türk Ceza Kanununun 125, 131, 141 ve 142 
nci maddeleri ile 146 ilâ 163 üncü maddelerinde yazılı suçlan işlemek üzere kurul
muş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da bu teşekkül, çete veya cemiyet 
tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden; 

a) Haklarında hazırlık ve son tahkikat yapılmakta olanlar İle verilen mah
kûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren üç ay içinde yetkili merci veya hükmü veren mahkemeye başvurup da te
şekkül, çete veya cemiyetin teşekkülü ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek sure
tiyle teşekkül, çete veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına se
bep oldukları anlaşılanlar, 

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; haklarında yapılan 
tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya veri
len hüküm kesinleştikten sonra yetkili mercilere açıklama yapmak suretiyle te
şekkül, çete veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep ol
dukları anlaşılmış bulunanlardan yetkili merci veya davayı görmekte olan veya 
hükmü veren mahkemeye başvuranlar, 

Hakkında bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
B) Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü 

maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyip veya 
Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ilâ 163 üncü maddelerinde 
yazılı suçlan işleyip; 

a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hü
kümleri kesinleşenlerden, suçları ile İlgili teşekkül, çete veya cemiyeti ve diğer fail
leri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde davayı görmekte olan 
veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamala
rının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleştikten 
sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre 
ölüm cezası yerine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yansına kadar indirilerek 
hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve ha
disenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis ce
zası yerine 15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar 
üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. 

b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata 
başlanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçlan ile ilgili teşek
kül, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yetkili mercilere açıklamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış 
bulunanların yetkili merci veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahke
meye başvurmaları halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra 
yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm 
cezası yerine 30 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 24 yıldan aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yansına kadar indirilerek hükmolu-
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nur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise, hal ve şartlara ve hadisenin 
hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine 20 yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine 
15 yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire 
kadar indirilerek hükmolunur. Eğer açıklama tahkikata başlanmadan önce veya 
hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fık
rası hükmü uygulanır. 

Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu 
husustaki kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böy
le bir mahkemenin bulunmaması halinde, suçun işlendiği yer itibariyle davaya bak
maya yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesince verilir. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yayımı tarihin
den iki yıl sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/6/1985 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Üç Ek Madde İlavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve 

Tütün Tekeli Kanununun 44 Üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı 
Tuz Kanununun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3217 Kabul Tarihi : 5.6.1985 

MADDE 1. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanlarında veya kaplarında zuhur 
eden ve ticari mahiyet ve miktarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak mak
sadına müstenid olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara benzer eşya veya kapla
rmda veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üs
tünde bulundurduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin için
den çıkarılan veya ayakkabılarına yerleştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkış
tırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye arz edilmemiş olan 
gümrüğe ve tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber, 
yukarıda zikredilen mal veya eşya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararla
rıyla memlekete ithali yasaklanmış mallardan değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin bir misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Mal veya eşyanın memlekete 
ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması du
rumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hük
molunur. Tekel kaçağı maddeler için fail, bir seneden beş seneye kadar hapis ce
zasıyla birlikte bu maddelerin CİF değeri ile özel kanunlarında yazılı para cezası
nın veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Tekel kaçağı mad
deler hakkında özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması halinde hük-
molunacak para cezasına bu maddelerin gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca 
bir meblağ ilave olunur. 

MADDE 2. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20, — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suistimal gibi kanun dışı 
yollarla veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü 
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yanıltarak muameles ini yaptırmak suretiyle eksik res im veya vergi ödemek veya 
res im veya verg i ler i ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırıl
mış veya res im veya vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabi m a l gibi gösterilmek 
veya özel kanun la r l a veya ithalat rej imi kararlarıyla i tha l i yasak veya tekele tabi 
b i r malı, i tha l i yasaklanmamış olarak veya tekel dışında göstermek suretiyle mem
lekete ma l veya eşya i tha l edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler-, res im veya ver
g i l e r i noksan veri len m a l ve eşya için bu noksanlığın, res im veya vergi ler i ödenme
miş o lan ma l veya eşya için de tekmi l resim veya verg i ler in, yasak veya tekele tabi 
madde ve ma l la r için gümrüklenmiş piyasa değerinin üç .misl i ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

M a l veya e ş y a n ı n tekele tabi olması veya memlekete i tha l in in özel kanun la r l a 
veya i thalat rej imi kararlarıyla yasaklanmış bulunması durumunda ayrıca i k i se
neden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur. 

M a l veya eşyanın yakalanmış olması hal inde müsaderesine ka ra r veri l i r , ya
kalanamaması hal inde ise yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına gümrük
lenmiş p iyasa değeri de ilave olunur. 

M A D D E 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takib ine Da i r K a n u n u n 25 inc i 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki fıkra dışında ka lan ve bu Kanunda ayrıca cezası bu lunmayan her 
nevi kaçakçılık suçlarının fai l ler i , gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değe
r in in , tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile b i r l ik te özel kanunlarında yazılı 
pa ra cezasının veya resminin b i rer misl i ağır para cezası ile cezalandırılır ve mal 
veya eşyanın müsaderesine ka ra r ver i l i r . M a l veya eşyanın, tekele tabi olması veya 
memlekete i tha l in in veya ihracının özel kanun la r l a veya i thalat ve ihracat rejimi 
kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fa i l hakkında ayrıca b i r seneden beş 
seneye k a d a r hapis cezasına da hükmolunur. 

M A D D E 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın M e n ve Takibine D a i r Kanunun 27 nc i 
madd.esine, üçüncü fıkrasından sonra dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

İkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durumlarda-, m a l veya eşyanın özel 
k a n u n l a r l a veya i thalat ve ihracat rej imi kararlarıyla memlekete i thal veya ihracı 
yasaklanmamış o lmak la b i r l ik te gümrüklenmiş piyasa değerinin otuz mi lyon lirayı 
geçmemesi ve tekele tabi maddelerden olmaması halinde, i k inc i fıkradaki ağır ha
pis cezasına hükmedilmeyip sadece üçüncü fıkraya göre ağır pa ra cezasına ve mal 
veya eşyanın müsaderesine k a r a r ver i l i r . Bu fıkradaki miktarı, Başbakanlık Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan «Toptan Eşya Fiyatları Yıl
lık indeksi» ndeki artışlar oranında artırmaya Bakan lar K u r u l u yetki l id ir . B u ka 
ra r l a r Resmi Gazetede yayımlanır. 

M A D D E 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takib ine D a i r Kanunun Ek 
2 n c i maddesinin (III) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III — Gümrük K a n u n u n u n 19 ve 20 nc i maddelerine dayanılarak çıkarılan 
hükümet kararlarına aykırı olarak herhangi b i r madde ve eşyayı memlekete i thal 
edenler v e ya memleketten çıkaranlar veya b u fii l lere teşebbüs edenler b i r sene
den beş seneye kadar hapis ve yüzbin l i radan onmilyon l i r a ya kadar ağır pa ra ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

İthal ve ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan 

kayıt ve şartlara aykırı o larak veya i z i n veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi 

Yasama Bölömü Sayfa . 6 
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göstererek herhangi bir madde veya eşyayı memlekete ithal edenler veya memle
ketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler yüzbin liradan onmilyon liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edileme
mesi halinde tayin edilecek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri mikta-
nnca, rayiç değer tespit edilemezse yüzbin liradan onmilyon liraya kadar bir meb
lağ ilave olunur. 

MADDE 6. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşa
ğıdaki ek 7 nci madde ilave edilmiştir. 

EK MADDE 7. — İthalat ve ihracat rejimi kararlarında veya 1615 sayılı 
Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alınan ka
rarlarda lehe değişiklik yapılması veya bu kararların yürürlükten kaldırılması hal
lerinde; değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar 
hakkında, failin lehine olan kararlar ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur. 

MADDE 7. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşa
ğıdaki ek 8 inci madde ilave edilmiştir. 

EK MADDE 8. — Serbest bölgelerden Türkiye'nin diğer kesimlerine veya 
Türkiye'nin diğer kesimlerinden serbest bölgelere, gümrük muamelelerine tabi ol
maksızın mal getirilmesi veya götürülmesi veya bu fiilere teşebbüs edilmesi kaçak
çılık sayılır. Kaçakçılık mevzuatının ceza hükümlerinin uygulanmasında, serbest 
bölgeler yurt dışı olarak kabul edilir. 

MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşa
ğıdaki ek 9 uncu madde eklenmiştir. 

EK MADDE 9. — Eşyanın, Gümrük Kanununda belirtilen fiktif antrepo ve 
sundurmalardan, gümrük giriş işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilme-
den ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün yazılı izni olmadan kısmen 
veya tamamen çıkarılması halinde, eşyanın gümrüklenmiş piyasa değerinin mik
tarına bakılmaksızın, sadece fiilin temas ettiği maddedeki ağır para cezasına ve 
müsadereye hükmedilir, hürriyeti bağlayıcı ceza verilmez. 

Bu madde hükmü, bu Kanunun 29 uncu maddesinin tatbik edildiği hallerde 
uygulanmaz 

MADDE 9. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1 inci 
maddesinin (F) bendi, 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 
18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «beş misli» ibaresi «üç misli» olarak; 27 nci 
maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki «beş misli» ibaresi «dört misli» ola
rak; «on misli» ibaresi ise, «altı misli» olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkrasın
daki «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı ceza» olarak; 41 ve 43 uncü maddelerinde yazılı «25 inci mad
denin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında» olarak; 55 
inci maddenin birinci fıkrasında yazılı «25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkra
larıyla» ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 44 üncü mad
desini» (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yasama Bölümü Sayfa:7 
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Yabanc ı memleketten gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri tütün 
mamul le r in in cins ve miktar ı M a l i y e ve G ü m r ü k Bakanl ığ ınca ç ıkar ı l acak yönet
melikte gösteri l ir . 

M A D D E 12. — 3078 sayıl ı Tuz K a n u n u n u n 27 nci maddesi a ş a ğ ı d a k i şeki lde 
değişt ir i lmişt ir . 

Madde 27. — B u K a n u n u n 1 inci maddesine aykırı davranarak iz ins iz tuz 
ist ihsal edenler ile bu şekilde ist ihsal edilmiş t u / l a r ı nakledenler, bu lunduranlar ve 
yabanc ı memleketten Türkiye 'ye kaçak tuz sokanlar hakk ında a y r ı c a 1918 sayı l ı 
Kaçakçı l ığ ın M e n ve Takibine D a i r Kanunun hükümler i uygulanır . 

GEÇİCİ M A D D E — 1. Bu Kanunun yürür lüğe girdiği tarihten önce 1918 sa
yılı Kaçakç ı l ığ ın M e n ve Takibine Dair K a n u n u n 14, 20, 25 ve 27 nc i maddeleri ile 
Ek 2 nci maddesinin (III) numara l ı fıkrası hükümler ine muhalefetten açı lmış k a m u 
dava la r ından ; 

a) Durumlar ı , 1918 sayılı Kaçakçı l ığın M e n ve Takibine D a i r K a n u n u n 14, 
¿0, 25 ve 27 nc i maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (111) numara l ı f ıkrasının bu K a 
nunla deği ş ik hükümler ine göre sadece para cezas ı veri lmesini gerektiren tutuklu 
veya hükümlü le r derhal tahliye edil irler 

b) D u r u m l a r ı . 1918 sayılı Kaçakçılığın M e n ve Takibine D a i r K a n u n u n 14, 
20, 25 ve 27 nc i maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (111) numara l ı f ıkrasının bu K a 
n u n l a değişik hükümler ine göre sadece para cezas ı veri lmesini gerektirenler hak
k ında veri lmiş ve henüz yerine getiri lmemiş m a h k û m i y e t kara r l a r ın ın sadece para 
ceza s ına ilişkin kıs ımları infaz olunur. İnfaz edilecek para cezas ından, aynı suçtan 
dolayı daha önce tutuklu kal ınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti bağ la 
yıcı cezadan fi i len infaz edilmiş o lan sureler 647 sayılı Cezalar ın İnfazı Hakk ında 
K a n u n u n 4 üncü maddesinin b i r inc i fıkrasının b i r i n c i bendinde cürümler için gös
teri len asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edil ir . 

2. B u K a n u n u n yürür lüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçı l ığ ın M e n 
ve Takibine D a i r K a n u n u n 1 inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3 üncü maddesi hü
kümler ine aykırı davranı ş tan dolayı; 

a) Y a p ı l m a k t a olan takibat ın durdurulmas ına , 

b) Açılan kamu dava lar ın ın ortadan ka ld ı r ı lmas ına , 

K a r a r ver i l i r . 

c) Bu s u ç l a r d a n tutuklu veya hükümlü o lanlar derhal tahliye edil ir , mah
kûmiyet hükümler i infaz edilmez ve hükmün kanunî neticeleri ka lkar . 

3. B u K a n u n u n yürür lüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz K a n u n u n u n 
27 nc i maddesi u y a r ı n c a hak lar ında 1918 sayılı Kaçakçı l ığ ın M e n ve Takibine D a i r 
K a n u n a göre dava açı lmış olup da. 3078 sayılı Tuz K a n u n u n u n 27 nc i maddesinin 
bu K a n u n l a değiş ik hükümler ine göre kapsam d ı ş ında kalan tu tuk lu veya hüküm
lüler derhal tahl iye edi l i r . 1918 sayılı K a n u n a göre g e r i l m i ş olup infaz edilmekte 
o lan m a h k û m i y e t hükümler i infaz edilmez ve h ü k m ü n bütün kanunî neticeleri kal
kar . Tu tuk lu luk ta ve hükümlülükte f i i len geçirilen süreler 647 sayılı Ceza lar ın İn
fazı Hakk ında K a n u n u n 4 üncu maddesinin b i r inc i f ıkras ının b i r inc i bendinde cü
rümler için gösteri len asgari hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı T u z K a n u n u n a 
göre hükmedi len p a r a cezas ından mahsup edilir . 

M A D D E 13. — B u K a n u n yayımı tarihinde y ü r ü r l ü ğ e girer. 

M A D D E 14. — B u K a n u n hükümlerini Bakan la r K u r u l u yürütür. 

10/6/1005 

Yasama Bolümü Sayfa t 
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YÜRÜTME V E IDARE BÖLÜMÜ 

Kanun Hükmünde Kararname 
775 Sayılı Gecekondu K a n u n u n u n Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 

Hakkında K a n u n Hükmünde Kararname 

K a r a r Sayısı: KHK/247 

775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun bazı hükümlerinde değişiklik yapılması; 
2/2/1984 tar ihl i ve 2977 sayılı Ye tk i Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu 'nca 
3/5/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — 775 sayılı Gecekondu Kanununun belediye sınırları ile mücavir 
alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilen hak, yetki ve 
görevler i l g i l i belediyelere devredilmiştir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yet
k i l i organları el iyle kullanırlar. 

Büyük şehirlerde bu Kanun'un tatbikatı büyük şehir belediyelerince yapılır. 
Madde 2 — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 12 ve 14 üncü maddelerine göre 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde Türkiye Emlâk Krçdi Bankası nezdinde ku
rulmuş bulunan fonların idaresi ile fonlara ait bütün hak ve vecibeler Toplu Konut 
ve K a m u Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. Belediyelerce yapılan veya yaptırılan 
gecekondu tasfiye, İslah ve önleme bölgelerine ait projelere dayanılarak Başbakanlık 
Toplu Konut ve K a m u Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından, kamulaştırma, arazi 
ıslah ve düzenlenmesi, alt yapı işlemleri ve bina yapımı için karşılıklı veya karşı
lıksız olarak yardım yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartı adı geçen Başkanlıkça 
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 3 — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 6ncı maddesi yürürlükten ka l 
dırılmıştır. 

Madde 4 — 775 sayılı Gecekondu Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir 
«Ek Madde 1 — 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yapılan hak sahipliği 

tespit işleminde beyan esası dikkate alınır.» 
Geçici Madde 1 — B u Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta

rihten önce 775 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
yetkisine dayanılarak yaptırılmakta olan iş ve işlemler i l g i l i belediyelerce devam 
ettir i l ir ler. Gerekl i görülenler tasfiye olunur. 

Geçici Madde 2 — 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre çıkartılmış yönetme
l ik ler b u K a n u n Hükmünde Kara rnamen in yürürlüğe girdiği tarihten i t ibaren 6 ay 
içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yeniden düzenlenerek Resmî Gazete'de 
yayımlanır. 

Yen i yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mezkûr yönetmeliklerin aykırı 
olmıyan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Madde 5 — B u K a n u n Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — B u Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAl 
Başbakan 

l K. ERDEM K. OKSAV A. M. YILMAZ C. BÜYÜKBAŞ 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Sakanı Devlet Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

M. T. TİTİZ 

Devlet Bakanı 

A. KARAEVLI 
Devlet Bakanı 

M. N ELDEM 

Adalet Bakanı 

K. OKSAY 

Milli Savunma Bakanı V 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Y. AKBULUT A. M. YILMAZ 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. 

M. V. DİNÇERLER S. N. TÜREL M. AYDIN 

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

V. ATASOY H H. DOĞAN M. KALEMLİ 
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köy işler i Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C. ARAL S. İM. TÜREL M. M. TAŞÇIOĞLU 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Eneri! ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 

Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme işlemi 
TÜRKİYE 

CUMHURBAŞKANLIĞI 10/6/1905 

39-06-/B-1-85-333/3907 

BAŞBAKANLIĞA 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolae CEAUŞESCU'nun 

davetlisi olarak 11-13 Haziran 1985 tarihleri arasında Romanya'ya resmi bir ziya
rette bulunacağımdan, dönüşüme kadar-, Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkam Necmettin KARADUMAN vekalet edecektir, 

Gereğini rica ederim. 
Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

Bakanlara Vekillik Etme işlemi 
T. C. 

BAŞBAKANLİK 
Personel ve Prensipler 5/6/1985 

Genel Müdürlüğü 
19-308-10495 

CUMHURBAŞKANLıĞı YÜCE KATıNA 
11 -13 Haziran 1985 tarihlerinde Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ah

met KARAEVLl 'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Abdullah 
TENEKECİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. 

Turgut O BAL 
Başbakan 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 3 
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TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 5/8/1985 

39-06-57-85-335/3833 
BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ: 5 Haziran 1985 gün ve 19-308-10485 sayılı yazınız. 
11 -13 Haziran 1985 tarihlerinde Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ah

met KARAEVLÎnin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Abdullah 
TENEKECİ'nin vekillik etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Kenan EVKEN 
CTTMHURBAKKANI • 

T. C. 
BAŞBAKANLİK 

Personel ve Prensipler 5/6/1985 
Genel Müdürlüğü 

19-308-10496 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
11 -13 Haziran 1985 tarihlerinde Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va

hit HALEFOGLU'nun dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut YİLMAZ'm vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 5/6/1935 

39-06-58-85-336/3834 

BAŞBAKANLIĞA 
İLGİ: 5 Haziran 1985 gün ve 19-306-10496 sayılı yazınız. 

11-13 Haziran 1985 tarihlerinde Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakam 
Vahit HALEFOGLU'nun dönüşüne, kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. 
Mesut YILMAZ'm vekillik etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

— . • 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı • 85/9544 

Göz Nurunu Koruma Vakft'na 903 Saydı Kanun ve vakıf resmi senedine uygun 
faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması; 
Maliye ye Gümrük Bakanbğı'mn 7/3/1985 tarihli ve 18803 saydı yazısı üzerine. 

Yürütme v* İdare Bölümü Sayfa ' i 
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13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu 'nca 

31/5/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. OZAL 

Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak • Başbakan Yrd 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. VAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

Y AKBULUT 
içişlerı Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLI 
Devlet Bakanı 

V HALEFOCLU 
dışişleri Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Ulaştırma Bakanı V. 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

I. S GİRAY 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

H. H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

C. BÜYÜKBAŞ 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

A. K ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

K a r a r Sayısı • 85/9569 

Deniz yoluyla taşınmak suretiyle ithal olunan mallardan alınan % 5 oranın
daki rıhtım resminin, RO/RO gemisi, trenferisi ve feribot ile taşman mallar için sı
fıra indirilmesi; 26/1/1967 tarihli ve 827 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Ba
kanlar Kurulu'nca 8/6/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAl 
Başbakan 

1. K. ERDEM 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜHK 
Milli Savunma Bakanı 

K. OKSAY 

Devlet Bakanı 

M. T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

Y. AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLI 
Devlet Bakanı 

V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

I. S. GİRAY 
Bayındırlık ve iskan Bakanı 

H. H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

C. BÜYÜKBAŞ 

Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4 
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Atama Kararları 
Dışişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı • 85/31547 
1. Bari Fahri Konsolosu Dr. Giacomo Sasso'nun Fahri Başkonsolosluğa yük

seltilmesi uygun görülmüştür. 
2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür. 

7 Haziran 1985 
Kenan EVSEN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL V. BALEPOOLU 
Başbakan Dışişleri Bakanı 

• 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 85/31550 
l . Açık bulunan TÜRK KODEKSİ üyeliklerin*; İstanbul Üniversitesi Cerrah

paşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aleaddin AKCA-
SU, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İhsan SARI-
KARDAŞOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmaaiitik Toksikoloji 
Bilim Dalı Profösörü Prof. Dr. Suna DURU, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fa
kültesi Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Aitan BİLGİN, Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ningur NOYANALPAN, Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi «Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ke
mal Hüsnü Can BAŞER, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ekrem SEZİK, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana 
Bilim Dalı Başkam Prof. Dr. Mekin TANKER, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fa
kültesi sözleşmeli Prof. Dr. Enver İZGÜ, Bakanlık İlaç ve Eczacılık Genel Müdür
lüğü Eczacısı Ecz. Kemalettin AKALIN, Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Klinik 
Şefi Dr. Muzaffer ATALAY, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik 
Teknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kandemir CANEFE, Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. O. Melih 
ALTAN, Bakanlık Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İlaç ve Kozmotik 
Araştırma Müdür Yardımcısı Ecz. Erten ONUR, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Rüştü ONUR'un 
3/3/1926 tarih ve 767 sayılı Türk Kodeksi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince tayinleri uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 

7 Haziran 1985 
Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL M. AYDIN 
Başbakan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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Müşterek Kararlar 
İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı : 85/31539 
1 — Samsun İli Merkez İlçesine bağlı Derebahçe, Çatalarmut, Kalkancı Köy

lerinin tamamıyla Hasköy, Teknepınar, Hacıismail, Tepecik, Büyükkolpınar, Küçük-
kolpınar ve Balaç Köylerinin bazı kısımlarının Samsun Belediyesi sınırları içerisine 
alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür, 

6 Haziran 1985 
Keman E V R E N 
CUMHURBAŞKANİ 

T. OZAL Y. AKBVLUT 
Başbakan İçişten Bakanı 

Karar Sayısı ı 85/31543 
1 — Aydın İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gözpınar (Araplı) ve 

Kızılcaköy Köyleri ile aynı ilçenin Încirliova Bucağına bağlı İkizdere Köyü bölgesin
deki iki bucak arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere-, 

(Kocaharım Deresi ile Semet Deresinin Tolaz Tepenin doğusunda birleştiği 
noktadan başlayarak, buradan Kahve Tepeye çekilen düz hat, buradan güneyde 
bulunan 391 rakımlı Üçgöz Tepesinin eteklerinde bulunan ve mahalli ismiyle Asar-
yarı Boynuna çekilen hat, buradan güneydoğuda Gölcük Deresi ile mahalli adıyla 
Taşderenin birleştiği noktaya çekilen düz hat, buradan güneybatıdaki Arılıyar Te
pesinin doğusunda bulunan mahalli ismiyle Söylemez Tepeye çekilen düz hat, bu
radan güneyde Sazlı Burun ile Çıvlık Sırtı arasında kalan mahalli ismiyle Bakır 
Deresinin biri kuzeydoğu biride doğu yönünde ikiye ayrıldığı noktaya çekilen düz 
hat, buradan da 332 rakımlı Kumyokuşubaşı Tepesinde son bulan hat) olarak be
lirlenmesi, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı ka
nunla değişik (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır. 

2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklan saklıdır. 

3 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 

6 Haz i r an 1985 
Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL Y. AKBVLUT 
Başbakan İçişleri Bakam 

Karar Sayısı • 85/31544 
1 — Bursa İli İznik İlçesi Merkez Bucağına bağlı Sarıağıl Köyü ile Kocaeli 

İli Karamürsel İlçesi Yalakdere Bucağına bağlı Fulacık Köyü bölgesindeki iki il 
arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere; 
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(Sanağıl Köyünden batıya doğru gelen yolun güneybatıda bulunan Çaypınar 
Tepesinin kuzeydoğusunda ikiye ayrıldığı noktadan kuzeydeki 639.80 rakımlı Top-
koru Tepesine çekilen düz hattın, Sarıağıl Köyünden batıya doğru giden yolun Boz-
burun Sırtından geçen kısmını kestiği noktadan başlayarak, buradan 639.80 rakım
lı Topkoru Tepesindeki nirengi noktasına, buradan Topkoru Tepesinin kuzeybatı
sında bulunan (mahalli adıyla Küçük tepe) isimsiz tepeye çekilen hattın bu iki tepe 
arasındaki yolu kestiği noktaya çekilen hat, buradan yolu kuzeye doğru izleyerek, 
yol ile Koca Derenin kesiştiği noktaya, buradan da bu dereyi kuzeye doğru izleye
rek Mahmutoğlu Tepesinin güneyinde bulunan Gavurpınarında (Çoban Pınarı) son 
bulan hat) olarak belirlenmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin 
(B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır. 

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

K a r a r Sayısı: 85/31545 
1 — Manisa İli Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Bucağına bağlı Caberburhan Köyü 

ile Sarıgöl İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çavuşlar Köyü bölgesindeki iki ilçe araş-, 
sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere; 

(Tilki Tepesinden doğuda bulunan 299 rakımlı Nuhut Tepesine çekilen düz 
hattın, Gök Derenin akışı istikametindeki üçüncü kolunu kestiği nokta ve mahalli 
adıyla Aktaş noktasından başlayarak, buradan 299 rakımlı Nuhut Tepesine çekilen 
düz hattın, Çavuşlar Köyünden kuzeye doğru giden ve Kokorut Mevkiinden geçe
rek tünel istikametine giden patikayı kestiği noktaya, buradan bu yolu kuzeye doğ
ru izleyerek yolun Kokorut Mevkiinden batıya ayrıldığı noktaya çekilen hat, bura
dan 357 rakımlı Kaleyeri Mezarına çekilen düz hat, buradan demiryoluna dik ola
rak çekilen hattın demiryolunu kestiği noktaya, buradan demiryolunu kuzeydoğu
ya doğru izleyerek, demiryolu ile Çatalarkaç Tepesinin batısından gelen patika yo
lun kesiştiği noktada son bulan hat) olarak belirlenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Ka
nununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre 
kararlaştırılmıştır. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel haklan saklıdır. 

3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

6 Haziran 1985 
K e n a n E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL Y. AKBULUT 
İçişleri Bakanı Başbakan 

6 H a z i r a n 1985 

Kenan E V K E N 
CUMHURBAŞKANI 

T. OZAL Y. AKBULUT 
İçisleri Bakanı Başbakan— 
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Yönetmelikler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

Fonlar Yönetmeliğine Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik 
Madde 1 — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fonlar Yönetmeliğine aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bakanlıkça yapılan etüdler sonucunda kalkınma güçlüğü 
olduğu veya tabii afetler dolayısıyla önemli gelir kaybına uğradığı tesbit edilmiş 
olan, bölgelerde Küçük Sanayi Sitesi kurulacak arazinin özellikleri ve kooperatif 
üyesi küçük sanayicinin mali sıkıntı içinde bulunması sebepleriyle aşağıdaki Küçük 
Sanayi Siteleri arsa bedelleri bir defaya mahsus olmak üzere kredi kapsamına alın
mıştır. Bunlar dışında hiç bir Küçük Sanayi Sitesi arsasına kredi tahsis edilmeye-

çektir. 

1 — Artvin (Merkez) 

2 — Çanakkale - Çan 

3 — Gümüşhane (Merkez) 

4 — Hakkari (Merkez) 

5 — Hakkari - Yüksekova 

6 — Kütahya - Gediz 

7 — Ordu - Ünye 

8 — Ordu-Fatsa 

9 — Sinop (Merkez) 

10 — Rize-Çayeli 

Kredi, küçük sanayi sitesinin üst yapılarına verilecek kredilerden ayrı tutul 
mak suretiyle, aşağıdaki esaslar içinde uygulanacaktır. 

a) Sağlanacak olan kredi, 1985 yılı Yatırım Programında yer alan Küçük 
Sanayi Sitesi projelerine 1985 yılı ödeneğinden aktarma yapılmak suretiyle karşıla 
nacaktır. 

b) B u projelerin arsalarının satınalınması İçin öngörülen miktar en fazla 500 

milyon TL. olacaktır. 

c) Küçük Sanayi Siteleri arsaları maliyetinin en çok % 40 oranında kredi-
lendirilecektir. 

e) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kredilerinin geri ödenmesi 
inşaata geçilmesinden itibaren iki yıl içinde tamamlanacaktır. 

Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 
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Yıldız Üniversitesinden 

Yıldız Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

KURULUŞ 
Madde 1 — B u Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesine göre «Döner 

Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik» in 2. 
maddesine göte hazırlanmıştır. 

Madde 2 — B u yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bir inci madde de 
adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur. 

FAALİYET A L A N I 
Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitime, öğretime, 

araştırma ve uygulamaya katkıda bulunmayı ön plânda tutar. Döner Sermaye ile 
•üniversitenin esas faaliyetleri aksatılmadan aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır. 

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından istenecek bi l imsel görüş, araştırma, danışmanlık, plân, proje, bi lgi işlem 
organizasyonu ve benzeri hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve bulunanlarla i lg i l i raporla
rın düzenlenmesi, hertürlü bil imsel raporların hazırlanması ve yürütülmesi, 

b) Mevcut f i z ik i kapasiteyi daha iy i değerlendirerek, analiz, ölçme, deney, 
model deneyi, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standarda uygunluğun tahkiki , 
teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı, laboratuvar ve atölyelerde faaliyet alanları ile 
sınırlı olarak mal ve hizmet üretilmesi ve sunumunun sağlanması, 

YÖNETİM O R G A N L A R I 
Madde 4 — Yıldız üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kuru lu , 

Üniversite Yönetim Kuruludur . 

İşletmenin İta A m i r i Rektördür. Rektör bu yetkis ini uygun gördüğü ölçüde 
yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksekokul müdürleri ve diğer b ir im yöneticile
rine devredebilir. 

üniversite Yönetim K u r u l u Döner Sermaye faaliyetlerinde, faaliyetin mahiyeti 
ile i lg i l i olarak o faaliyeti yürüten bir im veya kişilerden oluşan bir yürütme kuru lu 
görevlendirebilir. 

B u kurul Üniversite Yönetim Kuru lu adına faaliyetleri izler ve sonuçlandırır 
ve gerektikçe Üniversite Yönetim Kurulu 'na durum raporu verir. 

SERMAYESİ 
Madde 5 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye l imi t i 5.000.000,— TL . (Beş-

milydn) olarak tesbit edilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 

M A D D E 1 — B u Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulan l .D .M.M. A k a 
demisi Döner Sermaye İşletmesinin bütün mal varlığı, sermayesi, personeli ve yöne
t imi bu Yönetmelikle kurulan Yıldız üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine başkaca 
bir işleme gerek kalmadan devredilir. 

M A D D E 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden Önce, mevcut Döner Ser
maye Yönetmeliklerine göre başlanılmış bulunan sözleşmeler ve diğer işler sonuçla
nıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Sayfa-.17 
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YÜRÜRLÜK 

Madde 6 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini. Yıldız üniversitesi Rektörü yürütür. 

. • 
Sayıştay Başkanlığından: 

Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sayıştay meslek mensupları ile Savcı ve 

yardımcılarının törenlerde ve duruşmalı işlerle temsilci davet edilen işlerde giye
cekleri resmi kıyafetlerin esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak 
Madde 2 — B u Yönetmelik, 832 sayılı Sayıştay Kanununa 3162 sayılı Kanunun 

16'ncı maddesi ile getirilen ek 3'üncü maddeye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Törenlerde Giyilecek Resmi Kıyafet 
Madde 3 — Sayıştay meslek mensuplarının, Savcı ve yardımcılarının tören-

lerdeki resmi kıyafetleri; koyu renk elbise (erkekler için beyaz gömlek, koyu renk 
kravat, düz siyah çorap ve siyah iskarpin, kadınlar için beyaz bluz) ile Birinci Baş
kan, daire başkanları, üyeler ve Savcı için siyah ince yünlü kumaştan dikilmiş cüb-
beden (Şekil 1) ibarettir. 

Cübbenin yaka içi, klapası ve kol ağızlarının dışa katlanmış kısımları mavi 
saten kumaştandır. Cübbe yakası üzerinde, Birinci Başkan için bütün yakayı kap
layacak şekilde çift sıra (Şekil 2), daire başkanları ve üyeler için bütün yakayı 
kaplayacak şekilde tek sıra (Şekil 3), Savcı için yalnızca yakanın ön kısmında yer 
alacak şekilde yarım sıra (Şekil 4) sarı sim işleme bulunur. 

Duruşmalı İşlerle Temsilci Davet Edilen İşlerde Giyilecek Resmi Kıyafet 
Madde 4 — Birinci Başkan, daire başkanları, üyeler ve Savcı duruşmalı iş

lerle temsilci davet edilen işlerde cübbe giyerler. 

Duruşmalı işlerle temsilci davet edilen işlere katılan raportörler de cübbe 
giyerler. Cübbelerinin yaka şekli şekil 4'deki gibidir. 

Emeklilerden Törenlere Katılanların Giyecekleri Resmi Kıyafet 
Madde 5 — Birinci başkanlıktan, daire başkanlığından, üyelikten ve savcılık

tan ayrılmış olanlar, çağırıldıkları törenlere 3'üncü maddede belirtilen kıyafet ile 
katılabilirler. 

Yürürlük 

Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı yürütür. 
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YÜRÜRLÜK 
Madde 6 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini. Yıldız Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Sayıştay Başkanlığından: 

Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği 
Amaç 

Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı yürütür 
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Arka Ortası Arka Ortası Arka ortası 
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YARGı BÖLÜMÜ 

A N A Y A S A M A H K E M E S İ KARARI 
Esas Sayısı : 1984/15 
Ka ra r Sayısı : 1985/5 
K a r a r Günü : 19/2/1985 
İtiraz Yo luna Başvuran : İnebolu Sulh Ceza Mahkemesi 
İtirazın Konusu : 9/7/1945 günlü, 4785 sayılı Orman Kanunu'na Bazı Hü» 

kümler Eklenmesine ve B u Kanunun B i r inc i Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Da i r Kanun'un 1. maddesinin i k inc i cümlesinde yer alan «hiçbir işlem ve bildirime 
lüzum olmaksızın Devlete geçer» biçimindeki kuralın Anayasa'nın 35., 46. ve 47. 
maddelerine aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesi istemidir. 

I — O L A Y : 
İnebolu ilçesi Gökçe köyünde orman içindeki tarlayı ekmeleri nedeniyle sanık

lar hakkında, 6831 sayılı Orman Kamunu'nun 93/1. maddesine aykırı davranıştan 
kamu davası açılmıştır. 

Olay yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesiyle .sanıkların babalarının 
hissedar bulunduğu Mart 289, Şubat 289 tar ihl i , 6 numaralı tapu kaydının sanıkların 
ekt ik ler i sahaya uyduğu ancak, bu sahanın 4785 sayılı Kanun kapsamına girdiği, 
5658 sayılı Kanun la iadesinin söz konusu olmadığı saptanmıştır. 

B u durum üzerine Mahkeme, bakılmakta olan davada uygulama alanına giren 
4785 sayılı Kanunun, özel ormanları devletleştiren 1. maddesinde yer alan «hiçbir 
işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete geçer» ibaresinin Anayasa'ya aykırı 
olduğu kanısına vararak, anılan ibarenin iptaline karar veri lmesi istemiyle Anayasa 
Mahkemesine başvurulmasına ka ra r vermiştir. 

I I — İT İRAZIN GEREKÇESİ : 
İtiraz yoluna başvuran İnebolu Sulh Ceza Mahkemes in in Anayasa'ya aykırılık 

gerekçesi aynen şöyledir : 

« . . . bu celsede her üç sanığın kabul ettiği gibi tutanak tar ih i olan 2/6/1980 
tarihinde her üç sanığın; buranın babalarından kaldığı düşüncesi ile mısır ektikler i 
sabittir. O halde tutanak tarihinde 6831 sayılı Yasanın 93/1. maddesine ilişkin suç 
teşekkül etmektedir. Olayda Orman Kanununun 93/1. maddesi uygulanması gerek
mektedir. 

Ha lbuk i keşfen de tesbit edildiği üzere; sanıkların babalarına ait yeri daha 
doğrusu babalarının hissedar bulunduğu Mar t 289, Şubat 289 tarihli 6 nolu tapu 
kaydı olay yerine yani sanıkların ektikler i sahaya uymaktadır. Buna karşın 4785 
sayılı Yasa vardır. B u Yasanın bir inci maddesine göre bu sahalar devletleştirilmiştir. 
Bilirkişiye göre k i , mahkemece de bu kanıya katılınmaktadır. Sanıkların İşleyip ek
t ik ler i saha 4785 sayılı Yasanın kapsamı dahilindedir. Ve 5658 sayılı Yasay la iadeye 
tab i değildir. O halde tapuya rağmen sanıklar hakkında 93/1. maddesinin uygulan
ması zorunluluğu vardır. 

B u durum karşısında işin Anayasal yönü düşünülmüştür: 

4785 sayılı Yasanın 1. maddesi özel ormanları, orman içinde kalan tapulu sa
halar devletleştirilmiştir. Vatandaşın bu işlemlerden haberi olduğunu söylemek müm
kün değildir. T C K . nun 44. maddesinin «Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz» i lke 
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hükmü, tabii suçların veya rasyonel suçların İşlenmesi haline özgüdür. Bunu böyle 
düşünmek gerekir. Z i r a daha önce de M i l l i Koruma Kanunu uygulaması sırasında, 
Ankara'da, M i l l i Ko ruma Kanununa göre başkasına devredilmesi, satılması mümkün 
olmayan kömür tevrt müessesesinden aldığı kömürü, b i r yabancı Türkiye'yi terk et
mekte olduğu İçirt komşusuna bedelsiz devretmiş, bu yüzden hakkında mi l l i koruma 
suçundan dava açılmış ve mahkûm edilmiş İse de Yüksek Yargıtay bu hükmü özel 
kanunun bilinmeyebileceği gerekçesi ile bozmuştur. N i t ek im bundan sonra bu yönde 
gelişmeler olmuş Baro lar Birliğinin düzenlediği B i r inc i H u k u k Kongresinde de Y a r -
gıtayın bu tutumu benimsenmiştir. 

Olayda sanıklar doğrudan1 doğruya suç sayılan klas ik b ir suç f i i l i işledikleri 
için değil, tapulu yerlerini 4785 sayılı Yasa ile devletleştirildiğini bilmediklerinden 
kullandıkları için ceza sorumluluğu İle karşıkarşıyadırlar. B u durumda yukarıda işa
ret edilen duruma benzer bir durum vardır. 

Ayrıca 4785 sayılı Yasa devletleştirilmekle hususi hukuk ile i lg i l i b i r durum 
yaratmıştır. Hususi hukuk İle i l g i l i durumların ihla l i halinde suç oluşması İçin özel 
hükümlerin bulunması gerektiği de düşünülmektedir. 

4785 sayılı Yasanın 1. maddesinde «Bu ormanlar hiçbir işlem ve bildirime 
lüzum olmaksızın Devlete geçer.- denmektedir. 5. madde buna b i r senelik süre koy
muş, 5658 sayılı Yasa da bu süreyi bir yıl daha uzatmıştır. B u durumda vatandaş 
yönünden, orman köylüsü 4785 sayılı Yasayı bildiği varsayılsa bile bu takdirde kendi 
tarlasının 4785 sayılı Yasanın kapsamına girdiğini bilmesine veya bildiğinin varsa
yılmağına olanak yoktur. Çünkü bunu idare veya bilirkişi takdir etmektedir. B u du
rumda b i r sene sonunda vatandaşa herhangi bir devletleştirme bi ldir imi yapılmadığı 
halde vatandaş tapulu veya tapusuz arazisinin ve devletlegtirildlği ve bunun kesin
leştiği emrivakisi İle karşılaşmaktadır. 

B u durumda : 
1 — Vatandaş Anayasa'nın 35. maddesi ile korunan mülkiyet hakkının k u l 

lanılmasını fii len engellemiş olmaktadır. Yukarıda açıklanan durumda arazisi dev-
letleştirilenler bu hususta hiçbir yargı ve İdari it iraz yoluna gidemeyecektir. Olayda 
sanıkların dayandıkları ve bilirkişi beyanı ile olay yerine tamamen uyan 289 nolu 
yoklama tar ih ve 6 nolu tapunun, devletleştirme nedeni ile ipta l i ve Anayasa'nın 35. 
maddesindeki mülkiyet hakkının f i i l i kullanılmaz hale getir i lmesi söz konusudur. 

2 — Anayasa'nın 46. maddesi, kamulaştırma halinde karşılığının peşin öde
neceği belirtilmiştir. 47. madde, devletleştirilme İle i lg i l i o lup; Anayasa'nın 47. mad
desinde 46. maddesinde olduğu gibi . bedelinin peşin ödeneceği yazılı değil isede «dev
letleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır.» denmek suret iy le 46. maddede olduğu 
g ib i bedel inin ödeneceği belirtilmiş olmaktadır. Vatandaş yönünden 46. madde ve 
47. maddenin uygulanmasının farkı yoktur. He r ik i maddenin b ir l ikte incelenmesi 
hal inde 46. maddedeki ödeme zorunluluğunun devletleştirme için de geçerli olduğu
n u göstermektedir. 4785 sayılı yasa ise b i ld i r im veya herhang i b i r işlem yapmaksızın 
mülkiyet hakkını bel l i süre sonunda kaldırdığı g ib i bedel ödeme zorunluluğunu da bu 
bel l i süre sonunda ortadan kaldırmaktadır. B u ha l i ile de 4785 sayılı Yasanın «hiç
b i r İşlem ve b i ld i r im olmaksızın Devlete geçer» hükmü T. C. Anayasa'sının 46-47. 
maddelerine aykırı düşmektedir. 

SONUÇ : 
Bu nedenler ile 4785 sayılı Yasanın 1. maddesince «hiçbir işlem ve bi ld ir im 

olmaksızın Devlete geçer» hükmü Anayasa'nın 35., 46., 47. maddelerine aykırı bu
lunduğu görüsü İle Anayasa'nın 152. ve yine Anayasa Mahkemesl 'n in Kuruluşu ve 
Yargılama Usul ler i Hakkındaki 2949 sayılı Yasanın 28. maddeleri gereğince durumun 
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Yüksek Anayasa Mahkemesine arzına İddianame ve bugünkü oturuma ait bilirkişi 
mütalaası ile ara kararı örneğinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilme
sine karar verildi.» 

III — METİNLER : 
1 — İptali istenen Yasa Kuralı : 
9/7/1945 günlü, 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve 

B u Kanun'un B i r i n c i Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un dava konusu 
ibareyi de içeren 1. maddesi şöyledir : j» 

«Madde 1 — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte varolan gerçek veya tüzel 
özel kişilere, vakıflara ve köy, belediye, özel idare kamu tüzel kişiliklerine ilişkin 
bütün ormanlar bu Kanun gereğince devletleştirilmiştir. B u ormanlar hiçbir işlem ve 
bildirime lüzum olmaksızın Devlete geçer.> 

2 — Dayanılan Anayasa Kuralları : 
1982 Anayasa'sının i t iraza dayanak yapılan kuralları şöyledir : 
«Madde 35. — Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
B u haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.» 
«Madde 46. — Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği ha l 

lerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların 
tamamım veya b i r kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştır
maya ve bunlar üzerinde idari i r t i fak lar kurmaya yetki l idir . 

Kamulaştırma bedelinin hesaplanma tarz ve usulleri kanunla belirlenir. K a 
nun kamulaştırma bedelinin tesbitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki res
m i makamlarca yapılmış kıymet takdir ler ini , taşınmaz malların b i r im fiyatlarını ve 
yapı maliyet hesaplarını ve diğer objektif ölçüleri dikkate alır. B u bedel ile vergi 
beyanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl vergilendirileceği kanunla gösterilir. 

Kamulaştırma bedeli, nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak tarım reformunun 
uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve tur i zm amacıyla kamu
laştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle 
ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu tak
dirde taksit ler eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen kısım Devlet borçlan için ön
görülen en yüksek faiz 'haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye 
ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.» 

«Madde 47. — K a m u hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının 
zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. 

Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma 
tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.» 

IV — İ LK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 15. maddesi uyarınca, Ahmet H . Boyacıoğlu, 

H . Semih özmert, Necdet Darıcıoğlu, Hüseyin Karamüstantikoğlu, Kenan Terzioğlu, 
Yılmaz Aliefendioğlu, Yek ta Güngör Özden, Orhan Onar, Muammer Turan, Mehmet 
Çınarlı, Selâhattin Metin, Servet Tüzün, Mahmut C. Cuhruk, Osman Mikdat Kılıç ve 
Mithat Özok'un katılmalarıyla 15/11/1984 gününde yapılan i l k inceleme toplantısında, 
eksiklerin mahkememizin 13/9/1984 günlü kararı uyarınca tamamlandığı, başkaca 
bir eksikl ik bulunmadığı anlaşıldıktan sonra, i t iraz konusu kuralın davada uygulan
ma niteliğinin bulunup bulunmadığı konusu tartışılmıştır. Gerçekten 4785 sayılı Y a -
sa'nın yürürlüğe girdiği tarihte var olan bütün ormanların bu Yasa uyarınca devlet
leştirilmiş bulunmasına rağmen, anılan yasa ve i t i raz konusu fıkrayı içeren 1. madde 
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hükmü yürürlükten kalkmamış, uygulanmasına devam olunmuştur. Devletleştirme 
olgusuna ilişkin çeşitli başvuruların örneğin devletleştirilen ormanların bu yasa kap
samına girmediğine yönelik savların ve bu konuyla doğrudan ya da dolaylı olarak 
i l g i l i öteki itirazların mahkemelerce karara bağlanması gerekebilecektir. İnceleme 
konusu olayda, niteliği it ibariyle ve Anayasa'ya aykırılık sorununun gerekçesine göre 
4785 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin itiraz konusu tümcesine dayanılarak çözümlenmesi 
gereken bir takım sorunları içermektedir. Sözü edilen tümce bu bakımdan davada 
uygulanacak hüküm niteliğini taşımakta olduğundan işin esasının incelenmesini ge
rekt iren tüm yasal koşulların oluştuğu kabul edilmiştir. 

H . Semih özmert. Yılmaz Aliefendioğlu, Muammer Turan, Mehmet Çınarlı ve 
Servet Tüzün bu görüşe katılmamışlardır. 

Bundan sonra, i t i raz yo luna başvuran inebolu Sulh Ceza Mahkemesin in ipta l in i 
istediği yasa hükmünün, 1924 Anayasasının hem 10/1/1945 günlü, 4695 sayılı K a 
nunla türkçeleştirilmiş metninin 74. hem de 7/11/1982 günlü, 2709 sayılı Anayasa'nın 
35., 46., 47. maddelerine aykırılığından söz ettiği cihetle, Anayasa'ya uygunluk de
netiminin hangi Anayasa 'ya göre yapılması lazım geldiği üzerinde durulmuştur. 

İtiraz konusu hükmü içeren 4785 sayılı Kanunun 4695 sayılı Anayasa'nın 
mer ' i olduğu dönem içinde yürürlüğe konulmasına rağmen, başvurunun ve i l k ince
lemenin yapıldığı tarihte 1982 Anayasası yürürlüktedir. B u durumda, Anayasa 'ya 
uygunluk denetiminin hangi Anayasa hükümlerine göre yapılması sorunu ortaya çık
maktadır. 

B u sorun, Anayasa Mahkemesi 'nln 9 N isan 1984 günlü, 18367 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 28 Nisan 1983 günlü, Esas : 1981/13, Ka ra r : 1983/8 sayılı ka 
rarında, dayanakları ayrıntılarıyle gösterilerek Anayasa 'ya uygunluk denetiminin 
1982 Anayasası esas alınmak suretiyle yapılması yolunda çözüme bağlanmış bulun
duğundan, bunların burada yinelenmesine gerek görülmemiştir. Anılan kararda be
l i r t i len nedenlerle bu işe ilişkin Anayasa'ya uygunluk denetimi de, 1982 Anayasası 
esas alınarak yapılmalıdır. 

Yılmaz Aliefendioğlu ve Muammer Turan bu görüşe katılmamışlardır. 
Böylece yapılan i l k inceleme sonunda : 
1 — Dosyada eks ik l ik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, H . Semih 

özmert, Yılmaz Aliefendioğlu, Muammer Turan, Mehmet Çınarlı ve Servet Tüzün'ün 
«4785 sayılı Kanun'un it iraz konusu 1. maddesinin son fıkrası hükmünün davada 
uygulanacak hüküm niteliğinde bulunmadığı» yolundaki karşıoylarıyla ve oyçok
luğuyla. 

2 — İtiraza konu edilen yasa kuralının, 2709 sayılı Anayasa hükümlerine 
göre Anayasa 'ya uygunluk denetiminden geçirilmesine, Yılmaz Aliefendioğlu ve 
Muammer Turan'ın karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla ka ra r verilmiştir. 

V — E S A S I N İNCELENMESİ : 
işin esasına İlişkin rapor, başvurma kararı ve ekleri, Anayasa 'ya aykırılığı 

Heri sürülen yasa hükmü, i t i raza dayanak yapılan Anayasa kuralları, bunlarla i l g i l i 
gerekçeler ve öteki yasama belgeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

1 — Anayasa'nın 35. maddesi açısından inceleme : 
Yere l Mahkemenin kabulüne göre, suç konusu tar la üzerinde sanıkların, miras 

bırakanları adına yazılı olan yoklama niteliğindeki tapu kaydından doğan mülkiyet 
hakkı, 4785 sayılı Kanunun i t i raz konusu kuralıyla kullanılmaz hale getirilmiş ve 
böylece Anayasa'nın mülkiyet hakkım güvence altına alan 35. maddesine aykırılık 
oluşmuştur. 

Anayasa Mahkemesi 'nin değişik kararlarında çağımızda mülkiyet hakkı temel 
b i r hak o lmakla bir l ikte kullanılmasının toplum yararına a y k ı r ı olamayacağı be l i r t i l 
miştir. 
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Toplum yararı İse, yerine güre mülkiyet hakkının tümüyle kişinin elinden alın
masını gerektirmektedir. Bu nedenle Anayasa'da, kamulaştırma ve devletleştirme ku
rumları düzenlenmiştir. 4785 sayılı Kanun da bu çerçeveye çıkarılmış b i r yasa oldu
ğundan Anayasa'nın 35. maddesine aykırılıktan söz edilemez. 

2 — Anayasa'nın 46. maddesi açısından inceleme : 
Yerel Mahkeme; itiraz konusu kuralın, ormanların Devlete geçişinde «hiçbir 

işlem ve bildirim» yapılmamasını öngörerek, Anayasa'nın kamulaştırma ve devletleş
tirme bedelinin peşin ödenmesine ilişkin buyruğuna ters düştüğünü öne sürmektedir. 
Başka bir anlatımla; Yerel Mahkeme ormanların kamulaştırılması ya da devletleşti
rilmesine karşı çıkmamakta, fakat kamulaştırma ve devletleştirme için Anayasa'nın 
öngördüğü peşin ödeme koşulunun it iraz konusu yasa kuralıyla önlenmiş olmasını 
Anayasa'ya aykırı görmektedir. 

Bu yasanın yayımı tarihinde yürürlükte bulunan 10/1/1945 günlü, 4695 sayılı 
Anayasa'nın 74. maddesinin i l k fıkrasında « . . . özel kanunları gereğince değer pa
hası peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mülkü kamulaştırılamaz.» denildikten 
sonra ikinci fıkra ile buna bir istisna getirilmiş, ormanları devletleştirmek için alı
nacak toprak ve ormanların kamulaştırma karşılığının ve bu karşılıkların ödenişinin 
özel kanunla gösterileceği belirtilmiş id i . 

Aynı biçimde, 1961 Anayasa'sının 38. maddesinin i lk ve 1488 sayılı Yasayla 
değişik son metninde genel ilke olarak peşin ödeme koşulu kabul edilmiş; ancak, 
< ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi amaçlarıyla ka
mulaştırılan taşınmaz mal bedellerinin Ödeme şekli kanunla gösterilir...» denil
mek suretiyle peşin ödeme koşulunun istisnasını belirtmiştir. 

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere önceki Anayasalar, ormanların devletleş
tirilmesini kamulaştırma niteliğinde kabul etmiş ve bunların kamulaştırma bedelle
rinin ödenmesi esas ve usullerinin kanunla saptanacağım açıklamıştır. 

1982 Anayasasında, ormanların devletleştirilmesine ilişkin hukuki dayanak 
değişmiştir. Kamulaştırma kurumunu düzenleyen 46. maddede ormanların devletleş
tirilmesinden söz edilmemiştir. Ormanların devletleştirilmesinin kamulaştırma ku
rumu ile ilişkisi kesilmiştir. İşlemin hukuki niteliğine göre ormanların devletleştiril
mesine Anayasa'nın devletleştirme hakkındaki 47. maddesinin uygulanması gerek
mektedir. 

Gerçekten kamulaştırmanın konusu salt özel mülkiyette bulunan taşınmaz 
mallardır. Devlet ve kamu tüzel kişileri kanunla gösterilen esas ve usullere göre 
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamım veya bir kısmım kamulaştır
maya ya da bunların üzerinde idari irt i faklar kurmaya yetkilidir. 

Devletleştirmenin konusu ise özel teşebbüstür. Kamu yararının zorunlu kıldığı 
hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler devletleştirilebilir. Ormanlar 
sahipleri tarafından işletilen ve İdare edilen özel teşebbüslerdir. Kamu yararının zo
runlu kıldığı hallerde bu teşebbüsler kamulaştırmanın değil, devletleştirme işleminin 
konusu olurlar. 

Şu halde, itiraz edilen Yasa hükmünün Anayasa'ya aykırılığı sorunu, Ana
yasa'nın devletleştirmeye ilişkin düzenlemesi içinde ele alınmalıdır. B u nedenle, itiraz 
konusu hüküm Anayasa'nın 46. maddesine de aykırı değildir. 

3 — Anayasa'nın 47. maddesi açısından inceleme : 
Yerel Mahkeme Anayasa'nın 47. maddesinde yer alan, «Devletleştirme gerçek 

karşılığı üzerinden yapılır» kuralını, bedelin peşin ödenmesi gerektiği biçiminde yo
rumlamaktadır. 

Şu halde, öncelikle Anayasa'nın anılan kuralının kapsam ve içeriği belli edil
melidir. Danışma Meclisince kabul edilen Anayasa tasarısında devletleştirmeye İliş
k i n düzenlemenin şöyle olduğu görülmektedir : «Madde 48. — Kamu hizmeti niteliği 
taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, rayiç bedeli, ke
sintisiz, nakden ve peşin olarak ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. 

Devletleştirme, teşebbüs sahibinin açık rızası olmadıkça, kısmen yapılamaz.» 
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M i l l i Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu ise devletleştirmeye ilişkin bu 
maddeyi değiştirmiş ve böylece Anayasa'nın 47. maddesi metni ortaya çıkmıştır. Adı 
geçen Komisyon bu değişiklik ve dolayısıyla Anayasa'nın 47. maddesi için şu gerek
çeyi göstermiştir. 

«Danışma Meclisince kabul edilen 48 inci maddede yer alan «rayiç bedeli, ke
sintisiz, nakden ve peşin olarak ödenmek şartıyla devletleştirilebilir» şeklindeki hü-
küm, «Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma 
tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.» seklinde değiştirilmiş ve maddenin son fıkrası 
yanlış yorumlara neden olunmaması İçin madde metninden çıkarılmıştır.» 

Bu gerekçeden ve madde metninden, Anayasa'nın devletleştirme ile i lgi l i dü
zenlemesinde peşin ödeme koşuluna yer verilmediği açık biçimde anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, 4785 sayılı Kanunun genel gerekçesi ve yasama görüşmeleri ince
lendiğinde, ormanların devletleştirilmesinin «hiçbir işlem ve bildirim» yapılmaksızın 
gerçekleştirilmesinde kamu yararı bakımından zorunluluk bulunduğu anlaşılmakta
dır. Gerçekten ormanların devletleştirilmesinin aniden yapılması gerektiği, birtakım 
'elemlerin tamamlanmasından sonra ormanların devletleştirilmesi yoluna gidilirse, 
mevcut ormanların bu arada tahrip edilmesi tehlikesinin bulunduğu yasanın gerek 
gerekçesinde gerek Yasama Meclisin'deki görüşülme sırasında vurgulanmış ve bu 
tehlike itiraz edilen hükmün kabulüne neden olmuştur. Şu halde ormanların «hiçbir 
İşlem ve bildirim» yapılmadan devletleştirilmesini «Kamu yararının» zorunlu kıldığı 
hallerden bir i olarak düşünmek gerekir. Bu bakımdan itiras. konusu kural Anayasa'
nın 47. maddesine de aykırı bulunmamıştır. 

4 — Anayasa'nın 38. maddesi yönünden inceleme : 
Yerel Mahkemenin görüsüne göre-TCK'nun 44. maddesinin «Kanunu bilmemek 

mazeret sayılmaz» biçimindeki kuralı gereğince, kişi, devlet ormanlarının sürülüp 
ekilmesinin suç sayıldığını bilecektir. Ancak, kişinin tapu kaydına dayanarak mülkü 
bildiği tarlasının devlete geçtiğini de bilmesi gerektiği söylenemez. Çünkü tapulu 
mülkün yasa gereğince devlete geçip geçmediği idare ve bilirkişi tarafından takdir 
edilecek bir durumdur. Kanunda açıkça yazılı olmayan bir durumdan dolayı kişiye 
ceza verilemez. 

Yerel Mahkemece İleri sürülen bu görüşün doğal sonucu şu olmaktadır : 4785 
sayılı Kanunun belirsizliğe yol açan itiraz konusu İbaresi iptal edilmelidir k i , devlet-
leştirilen ormanların belirlenmesi yoluna gidilsin ve buna göre kişinin suçlu sayılıp 
sayılmayacağı belli olsun. 

Anayasa'nın 38. maddesinde, suç ve cezaya ilişkin çeşitli temel hükümler yer 
almaktadır. Bunlar Özetle; kanunsuz suç ve ceza olamıyacağı, bazı istisnalar dışında 
genel müsadere cezası verilemiyeceği, hapis cezalarına yalnız mahkemelerce hükme-
ttlleblleceği, hapis cezalarının öncelikle suçluları ıslah amacına yönelik olarak verine 
getirileceği, ceza sorumluluğunun şahsi olduğu, sanığın kesin mahkûmiyet hükmü
ne kadar suçsuz sayılacağı, idarenin kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran 
müeyyide uygulayamıyacağı ve vatandasın, suç sebebiyle yabancı ülkeye geri verile
miyeceği hakkındadır. 

İtiraz konusu ibarenin yukarıda belirtilen Anayasa kurallarıyla çatışan bir 
yönü yoktur. Yasanın bu ibaresi bir belirsizliğe neden oluyorsa, bu durum, TCK'nun 
45. maddesi gereğince cürümde kastın bulunup bulunmadığı konusunu ve dolayısıyla 
Yerel Mahkemenin kendi takdir yetkisini ilgilendirir. Anayasa'nın 138. maddesine gö
re «Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ola
rak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.» 

Özetlenirse, 4785 Sayılı Kanunun 1. maddesinin itiraz konusu ibaresi Anayasa
nın suç ve cezalarla i lg i l i kurallarına da aykırı sayılamaz. 

V I — SONUÇ : 
9/7/1945 günlü, 4785 sayılı «Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve 

Bu Kanunun Bir inc i Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» un 1. maddesi-
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ntn İkinci cümlesinde yer alan «...hiçbir işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete 
geçer.» biçimindeki ibarenin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine, 

19/2/1985 gününde oybirliğiyle karar verildi 

Başkanvekili Üye Üye 
H . Semih ÖZMERT Necdet DARICIOÖLU Kenan TERZİOÖLU 

Üye Üye Üye 
Yekta Güngör ÖZDEN Orhan O N A R Muammer T U R A N 

Üye Üye Üye 
Mehmet ÇINARLI Selâhattin METİN Servet TÜZÜN 

Üye Üye 
Mahmut C. C U H R U K Osman Mikdat KILIÇ 

KARŞIOY YAZIS I 
I — Her olguya, olaya, oluşa, eylem, işlem v.s. ye vuku buldukları tarihteki 

mevzuat hükümlerinin uygulanması hukukun temel ilkelerindendir. 
9/7/1961 günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 33 üncü, 

7/11/1982 günlü ve 2709 sayılı Anayasanın 38 inci maddelerindeki : «Kimse işlen
diği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandı-
nlamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 
daha ağır ceza verilemez» şeklindeki hükümler de aynı ilkeden kaynaklanmaktadır. 
Bu hükümlerdeki «Kanun» sözcüğünün kapsamına Anayasa da girmektedir. Yani iş
lendiği zaman yürürlükte bulunan Anayasanın suç saymadığı bir fiilden dolayı ev-
leviyetle kimseye ceza verilemez, örneğin : İşlendiği zaman yürürlükte bulunan yasa, 
fillisuç saysa, o zaman yürürlükte bulunan Anayasa suç saymasa, dolayısıyla yasa 
fiilin izlendiği zamanki Anayasaya' aykırı olsa yasanın iptal edilip Anayasaya uygun 
hareket eden kimsenin cezalandırılmaması gerekir. F i i l i n işlendiği zamandan sonra 
yürürlüğe giren ve yürürlüğe girdikten sonraki fiillere, olgulara, olaylara, oluşlara 
ve işlemlere uygulanacak olan yeni Anayasa önceden işlenen fi i l in eşidini suç saysa 
ve yasa sonraki Anayasaya uygun olsa dahi işlendiği zaman yürürlükte bulunan Ana
yasaya uygun fiilden dolayı kimsenin cezalandırılmaması, hukukun ana ilkesi ve 
Anayasaların açık hükümleri gereğidir. 1961 Anayasasının 8 inci, 1982 Anayasasının 
11 inci maddelerindeki: «Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır. K a 
nunlar Anayasaya aykırı olamaz» şeklindeki hükümlerde f i i l in işlendiği ve olayın 
vuku bulduğu zamandaki Anayasaya göre de uyguluk denetimi yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

B u konu; hukuki durumlar ve hukuki tasarrufların sakat ve muteber oluşları, 
geri alınması, kaldırılması ve değiştirilmesi konularıyla da yakınen İlgili bulunduğun
dan o konulara da kısaca dokunmakta yarar vardır : 

Hukuki tasarrufların doğurduğu kudret ve yetkilerle mecburiyetler hukuki du
rumları oluşturur. B u durumlar ya genel, gayrişahsi, objektif ve sürekli veya belirli, 
ferdi, sübjektif ve süreksiz (geçici) olurlar. v 

Objektif tasarruflardan doğan objektif hukuki durumlar; genel, gayrişahsi ve 
süreklidir. Ancak, yeni bir objektif tasarrufla kaldırılır veya değiştirilebilir. 

Sübjektif tasarruflardan doğan sübjektif hukuki durumlar ise; objektif durum
lara aksine, belirli, ferdi ve geçicidir (ihtiva ettikleri borçların ve mükellefiyetlerin 
İfası ile ortadan kalkarlar ) . Ve en önemli özellikleri, kural tasarruflarla değiştirile
mezler. Müktesep hak teşkil ederler. Objektif hukuk alemindeki değişiklikler esas i t i 
bariyle bunlara etki etmez. 

Sakat tasarruflar (Çıkarıldıkları zaman yürürlükte bulunan Anayasaya aykırı 
yasalar sakat tasarruflardır) : Doğuşlarında, yapıcı unsurlardaki sakatlıklar dolayı
sıyla hukuk nizamına, hukuk alemine uymayan tasarruflardır. Bunların ortadan kaldırıl-

geri alınması ve hukuk nizamının emrettiği müeyyidelerin tatbiki demektir. Sa-
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kat tasarruflar hukuk aleminde, esasen vücut bulmadıkları için bir tesir de husule 
getirmemiş sayılabilir. Nitekim İdari Mahkemeler ve Danıştay'ın iptal kararları, ma
kable şamildir. Dava konusu sakat idari tasarrufu (İşlemi), o tasarrufun ittihaz edil
diği andan itibaren ortadan kaldırır. Ancak yasalar yönünden, istikrar düşüncesi daha 
fazla ağırlık kazandığı için. Anayasalar, Anayasa Mahkemesince verilen İptal karar
larının geriye yürümiyeceğini kabul etmektedirler. 

Tam ve muteber tasarruflar (Çıkarıldığı zamanki Anayasaya uygun ve sonraki 
Anayasaya aykırı, örneğin, 1961 Anayasasına uygun, 1982 Anayasasına aykırı yasalar 
tam ve muteber tasarruflardandır) : Bunlarda sonraki bir tasarrufla kaldırılabilir veya 
değiştirilebilir. Fakat esas itibariyle geri alınamaz. Örneğin; sonraki yasanın, Önceki 
kendine aykırı yasaları açıkça olmasa da zımmen kaldıracağı veya değiştireceği ilkesi 
ile Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı i lkesi yeni Anayasaya aykırı yasalarında 
ortadan kaldırılmasını gerektirir. Fakat tam ve sahih hukuki tasarruflar sonraki ya
salar veya Anayasa ile kaldırıldığında veya değiştirildiğinde, onların o güne kadar k i 
doğurmuş olduğu hükümler, hukuki durumlar ve bunlara dayanan tekmil hukuki ha
diseler, haklar ve yükümlülükler muteberdir. Çünkü tam ve muteber bir hukuki ta
sarrufu (yasayı) sonraki bir tasarruf (Tasa veya Anayasa), açıkça, İstisnai ve özel 
bir hükümle geri almadıkça, ancak kaldırabilir ve değiştirebilir, Önceki tasarrufun ma
zideki değil, istikbaldeki hükümlerini durdurabilir ve devam edegelmekte olan hukuki 
duruma son verebilir. 

Tl — Tasa ve kural işlemler, genellikle objektif durumlar husule getirdikleri 
halde 4785 sayılı Yasanın birinci maddesi sübjektif ve ferdi hukuki durumlar da do
ğurmuştur. Yan i bu yasa, organik bakımdan bir yasama işlemi ise de fonksiyonel ve 
maddi mahiyeti bakımından sübjektif işlemlerin özellik ve niteliklerini de taşımakta
dır : 

A ) Kamulaştırma gibi devletleştirmede sübjektif ve ferdi durumlar doğurur. 
Devletleştirmenin yasa ile yapılması, doğurduğu hukuki durumun mahiyet ve özel
liğini değiştirmez. Bu nedenle ferdi ve sübjektif hukuki durumların esaslı nitelikleri 
bu Yasanın doğurduğu hukuki durumlarda da söz konusudur. Yan i objektif hukuki 
durumların önemli bir niteliği ve özelliği de süreklilik olduğu halde bu yasanın doğur
duğu ferdi ve sübjektif durumlar süreksizdir, geçicidir. Başka hiçbir İşleme gerek 
kalmadan sübjektif ve ferdi hukuki durumlar doğuran yasa hükmü, yürürlüğe girdi
ğinde bir defa uygulanıp tükenmiştir. 

B ) 4785 sayılı Yasa, yaptığı devletleştirme dışında, bu işlemle (devletleştir
me ile) i lgi l i , kurallar da öngörmektedir. O kuralların (objektif tasarrufların), doğur
duğu objektif durumlar da vardır k i , o durumlar süreklidir. Objektif işlemler, uygu
lanmakla tükenmemiş; yürürlükte kaldıkça daima uygulanacaktır. 

C) Devletleştirme işlemi ayrı; bir yerin (ormanın, taşınmazın), devletlegtiri-
len yerlerden olup olmadığına dair İşlem ayrıdır. Bu İkinci işlem, yasanın kura l n i 
teliğindeki; objektif ve daimi hukuki durumlar yaratan hükmüne dayanır. 

D) İtiraza neden olan olayda, sanıkların müdahale ettiği yerin, yasanın dev-
ietleştirdiği yerlerden olduğu mevsuk ve ihtilafsızdır. Yasanın, avrıca bir sublektif 
İşleme gerek bırakmadan, sublektif ve ferdi durum yaratan hükmü ile ilgilidir. O 
hüküm İse yasa yürürlüğe girdiğinde uygulanıp tükenmiştir. Bugün uygulanacak bir 
hüküm değildir. 

Başlıca bu nedenlerle, kararın bu görüşlerine uymayan kısımlarına karşıyım. 

tiye 
Muammer T U R A N 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

10 Haziran 1985 Tarihinde Uygulanan 1 Gr. 995.0 Ayar Altının : 
Alış Fiyatı : TL . 5475.00 
Satış Fiyatı : TL . 5525.00 dır. 
11 Haziran 1985 Tarihinde Uygulanacak Esas Kur : 
1 A B D Doları = TL. 506.86 dır. 
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ÎLAN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Dörtyol Asl iye H u k u k Hâkimliğinden. 

1983/211 
Davacı Neşe Sungur tarafından, davalı kocası Ufuk Sunar aleyhine Mahke

memize açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının Mahkememizde ya
pılan yargılama sonunda; veri len 10/12/1984 tar ih, 1933/211 esas ve 1984/410 sayıu 
kararı ile, İstanbul Beyoğlu Ömer avni Maha l l es i Kütük Sıra N o : 4 de nüfusa ka 
yıtlı tarafların M . K. 134. maddesi uyarınca boşanmalarına, davalı Ufuk Sunarın 
M . K. 142. maddesi uyarınca bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine, müşte
rek çocukları Asım ve Tahir Sunar'ın velayetinin davacı annesi Neşe Sunar 'a ve
rilmesine, davalı baba lan i le çocukları arasında şahsi münasebet tesisine 8.740,— 
TL. mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş 
olup, davalı U fuk Sunar'ın adresinin meçhul olması nedeniyle bu ilanın Resmi Ga -
zete'de yayınlanmasından 15 gün sonra başlıyarak tebliğ tar ihinden i t ibaren dava
lının b i r ay içerisinde temyiz yo luna baş vurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, 
tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7840 

A n t a l y a 2. Su lh H u k u k Mahkemesinden -. 

1984/621 
Davacı Mehmet Aksoy vek i l i Av . Deniz F i l i z tarafından davalı Abdu l l ah N a 

d i r Vs . a leyhine açılan izaleyi şüyuu davasının yapılmakta o lan açık duruşması 
sırasında: 

D a v a Konusu An ta l ya Merkez Kışla mahal lesi Hapishane mevk i i 283 ada 9 
parselde kayıtlı gaynmenkülde hissedar bu lunan El i f Kirişçi, Semih Lütfü Simay 
adreslerinde bulunamadıklarından Resmi Gazete ile i lanen tebliğ icrasına mahkeme
ce ka ra r verilmiş olup ka ra r gereğince adı geçen davalıların duruşmanın bırakıl
dığı 11/7/1985 günü saat 8.00'de mahkememizde bizzat hazır bu lunma lan veya ken
di ler in i b i r v ek i l ile temsi l ett irmeler i aks i takdirde usulüne 507, 508, 509 ve 510 un
cu maddeler i gereğince duruşmaya gıyaplarında devam edileceği hususunda dava 
dilekçesi tebliğ yerine k a i m o lmak üzere i l a n olunur. 7470 

T.C. 
Resmi Gazete 
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Erdek As l iye H u k u k Hakimliğinden : 

1984/201 
Davacılar Muazez Engincan, Asiye Sanal, Mebruke Erbek tarafından, da

valılar Nur t en Aydın vs. aleyhine açtığı tapu ipta l ve tescil davasının yapılan du
ruşması sırasında -. 

Davacılar tarafından veri len dava dilekçesinde Erdek Narlı Köyü Mi l e r ya 
mevki inde pa f t a : 5, parsel.- 607 ve yine parse l : 285, pa f t a : 7 de kayıtlı i k i parça 
taşınmazların mur is l e r i anneleri Nefise Çama int ika l ettiği halde davalılar tara
fından Mahkemeye dava açılarak adlarına tapuya tescil kararının alındığı ve bu kay
dın iptalile davacılar adına tapuya yazımına karar verilmesini talep etmişler, davalı
lardan Nurten Aydın, Ay ten Aydın, Cavlt Aydın adlarına çıkarılan davetiyelerin b i la teb
liğ iade edildiği ve zabıta marifeti le yapılan araştırmada d a adresinin bulunamadığı 
anlaşıldığından iş bu dava dilekçesinin Nur ten Aydın, Ayten, Cavi t Aydın adların.*! 
davetiye yerine k a i m olmak üzere Hanen tebliğine ka ra r verilmiştir. 

Duruşmanın atılı bulunduğu 10/9/1985 Salı saat 9.00 d a gelinmediği takdirde 
haklarında Hanen gıyap k a r a n çıkarılacağının bi l inmesi, ilânen davetiye yer ina 
k a i m olmak üzere tebliğ olunur. 

7641 

• 
Karlıova Asl iye H u k u k Hakimliğinden •. 

Davacı Tevfik K u m r a l tarafından davalı Bektaş K u m r a l aleyhine Mahkeme 
muide açtığı gaipl ik davasınının yapılan açık yargılaması sırasında verilen a ra kararı 
gereğince : 

Davalı. ViranşeluV Köyü ait : 037. Sahile : 28, Kütük : İ l d e nüfusa kayıtlı 
Salt ve Esmer'den olma 1949 D. lu, Bektaş Kumral'ın 1965 yılından beri Karlıova İlçesi 
Viranşehir Köyünden evini terk ederek gittiğini ve şimdiye kadar evine dönmediğini, 
Bektaş Kumral'ı gören veya bilenlerin Mahkememizin 1982/12 sayılı dava dosya
sına 3 ay içinde b i ld i r i lmes i i lan olunur. 7642 

• 
K a r a m a n Asl iye H u k u k Hakimliğinden .• 

1984/961 
Davacı Havva Bozkurt tarafından davalı A l i Yaşar Bozkurt aleyhine açılan 

boşanma davasında, davalının belirtilen adresine çıkartılan tebligat bila tebliğ iade 
edilmiş olduğundan, adı geçen davalının 24/6/1985 günü saat 9.00da Mahkememizde 
hazır olması veya kendin i b i r veki l i le temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği tak
dirde gıyap k a r a n tebliğ edilmeden yargılamaya yokluğunda devam olup karer 
verileceği İhtan H.U.M.K. n u n 509 - 510 n c u maddeler i gereğince davetiye yerine 
sayılmak üzere i l an olunur. 7643 

Kargı As l iye H u k u k Hâkimliğinden. 

1964/53 
Kargı İlçesi Kavakçayı K. den davacı Nazlı Esen tarafından davalı Ali Esen 

aleyhine açılan boşanma davasının yargılamasında; 
Tosya İlçesi Kargı Mahallesinde oturur iken adresi meçhul olan davalı Ali 

Esen'e ilânen gıyap karan tebliğine karar verildiğinden. 
Davalının duruşmanın bırakıldığı 11/9/1985 günü saat 11.20 Çarşamba günü 

Mahkememizde hazır bulunması gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 7644 
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Artırma. Eksiltme ve ihale ilânları 
M.S.B. İstanbul Levazım Amirliği 4 Numaralı Satınalma Komisyon Başkanlı

ğından : 

Asker i ihtiyaç için aşağıda yazılı M a l 2886 sayıb Devlet İhale Kanununun 
36 ncı maddesi kapalı tekli f usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi Komisyonda, İz
m i r ve A n k a r a Lv. Amir l ik l e r inde görülebilir. K a n u n i şekilde hazırlanacak tekl i f 
mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. Postadaki ge
cikmeler dikkate alınmaz. t U ' 

C i n s i : Remorka monte su tasviye cihazı, Miktarı.- 13 Adet, Tahmin i tutan.-
182.000.000,— TL . , Geçici teminatı: 5.460.000,— TL. , İhale gün ve s a a t i : 25 Haz i ran 
1985 Saat 11.00. 

AÇ IKLAMA : 
1 — İsteklilerde şu belgeler aranacaktır. Şahıslar için mensubu oldukları T i 

caret ve Sanayi Odası - Esnaf ve Sanatkârlar derneği gibi meslek kuruluşlanndan 
verilen meslek ve sanatlarım gösterir belge. 

2 — Şirketler için faaliyet belgesi, sirküler, İstekliler tarafından geçici temi
nat olarak banka mektubu verilecek ise, bunun l imit ler i önceki teminat mektuptan 
toplamı ile ka l an m ik t an gösterilmiş ve süresiz olacaktır. 

3 — M i k t a r şartnameye göre değiştirilecektir. 7922 / 1-1 

T. Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

LASTİK BAND {MAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — Fabrikalanmız ihtiyacı için 5540 metre uçlu lastik band ile 60 adet uçsuz 

band imal ettirilecektir. 
2 — Söz konusu malzeme ile ilgili ayrıntılı bilgileri ihtiva eden şartame. 

Eskişehir yolu 7. Km. Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve Meclisi Me-
busan Cad. Dursun Han Kat: 4'deki Sahpazan istanbul adresindeki Alım ve Satım 
Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

3 — Kapah zarf usulü ile alınacak tekliflerin son verme günü 24/6/1985 saat 
15.00 olup bu tarihten sonra yapılacak teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. 

4 — 2886 sayıh Kanuna tabi olmayan Teşekülümüz ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 7847/2-2 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

13.000 TON % 25) MUHTELİF YERALTI MADEN EKİPMANLARI 
NAKLEDİLECEKTİR 

1 — Kurumumuz'a bağlı Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi ihtiyacı 
için yurt dışından temin edilen takriben 13.000 ton (qp % 25) civarındaki muhtelif 
yeraltı maden ekipmanlan Derince'den Çayn-han - Nallıhan'a, nakledilecektir. 

2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz 11. Kat 1108 No. lu odadan, 
İstanbul Satınalma Müdürlüğü Odakule Han Kat: 12 Beyoğlu - İstanbul adreslerin
den dilekçe ile saat 14.00 — 17.00 arası temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin en geç 24/6/1985 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar yeterlilik 
için istenilen bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine 
vermeleri şarttır. 

4 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
5 — Genel Müdürlüğümüz Devlet İhale Yasasına tabi değildir. 

7882 '2-2 



Aladağ Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden-. 
BOLU 

Satış Tarihi -. 25 Haziran 1985 

D E P O S U N U N 
Adı Yol Durumu 

Yakacak Emval Toplamı) 
M İ K T A R I Muıh. Bed. 

Değirmenözü 
Soku 
Değirmenözü 
Ortakıraç 
Ortakıraç 
Sarıalan 
Soku 
Ortakıraç 
Ortakıraç 
San alan 
Soku 
Soku 

Stablize 

% 3 Tem. 
Cinsi, Nev'i, Boyu ve Sınıfı P. Adedi Adet M 3 Dm 3 T L TL. 

1. S. N. B. çam tomruk 1 47 24.543 55.000 41.000 
2. S. N. B. çam tomruk 2 179 86.649 45.000 117.000 
2. S. N. B. çam tomruk 1 57 27.168 45.000 37.000 
2. S. N. B. çam tomruk 8 726 314.440 45.000 426.500 
2. S. N. B. çam tomruk 1 33 11.846 24.000 9.000 
3. S. N. B. çam tomruk 3 943 287.550 32.000 295.500 
3. S. N. B. çam tomruk 3 708 241.534 32.000 232.500 
3. S. N. B. çam tomruk 13 2445 796.738 32.000 787.500 
3. S. Kı. B. çam tomruk 3 193 30.700 32.000 21.800 
2. S. N. B. göknar tomruk 16 2168 842.540 45.000 1.139.500 
2. S. N. B. göknar tomruk 1 86 27.795 45.000 38.000 
ibreli Odun 2 — 248 Ster 2.275 17.000 

k Emval Toplamı) 52 7583 2691.503 3.125.300 
Yakacak Emval Toplamı 2 — 248 Ster 17.000 GENEL TOPLAM: 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı belirtilen 52 parti yapacak emvalin 50'si ile % 40 faizi pe
şin, % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere ve 2 parti yakacak emval ise peşin olmak 
üzere model şartnameleri uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 25 Haziran 1985 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salo
nunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile, Ak
çakoca, Düzce, Bolu, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yığılca ve Adapazarı İşletmeleri ile İşletme Müdürlü
ğümüz ve bağlı Bölge Şefliklerimizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını işletmemi- Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve sa
tış tarihini belirtmelerini ve teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 7940/ 1-1 
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Kütahya Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

M. Bedeli % 3 Tem. 
Emvalin Cins ve Nev'i Bölgesi Deposu P. Adedi Adet M 3 . Dm 3 . Lira l i r a 

IH. S. N. B. Çam Tomruk Sabuncupınar Sabuncupınar 20 3035 «17.056 31.000 573.000 
III. S. N. B. Çam Tomruk Altıntaş O y su ¿9 5296 1108,772 31.000 1.029.000 
IH. S. N. B. Çam Tomruk Aslanapa Aslanapa 26 5132 1227,155 31.000 1.140.000 

1 51 10,846 23.000 8.000 
III. S. Ks. B. Çam Tomruk Aslanapa Aslanapa 4 480 103.320 23.000 71.000 
III. S. Ks. B. Çam Tomruk Altıntaş Oysu 

80 13994 3087,149 2.821.000 
1 50 Ster 9.800 15.000 
4 89 Ster 9.800 27.000 

I. S. Çam Sırık Altıntaş Oysu 
I. S. Çam Sırık Aslanapa Aslanapa 85 Parti 2.863.000 

Yukarıda müfredatı gösterilen orman emvali % 50 peşinatla bakiyesi kafi müddetsiz limit dahili banka mektubu veya Dev
let tahvili alınarak üç ayı geçmemek üzere vadeli olarak açık artırma suretiyle satılacaktır. 

Açık artırmalı satış 25/6/1985 Salı günü saat 13.00 de Kütahya İli Kütahya Belediye Nikah Salonunda toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. İhale saat 13.30'da başlayacaktır. 

Alıcıların 25/6/1985 günü saat 13.00'e kadar almak istedikleri partilerin % 3 teminatlarım İşletme Muhasebesine yatırarak, 
Kütahya Belediye Nikah Salonunda toplanacak Komisyona müracaatları ilân olunur. 7943 /1-1 
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Ege Linyitleri İmletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

OTOBÜS KAROSERt-MAZOT TANKERt İMAL ETTİRİLECEK V E MUHTELİF MALZEME SATTNALINACAKTIR. 
Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme; 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarf ile teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son teklif verme gün ve saatleri kargı

larında gösterilmiştir. 
İhale Şartname Bed. 

Malzemenin Cinsi Dosya No. Miktarı 

1 • Otobüs karoseri imali (Ford 1814 tip kam
yon üzerine) 

2 - Mazot tankeri imali (BMC kamyon üzerine) 

3 • Atelye ve isletme teçhizatı ile atelye tezg. 

4 - Muhtelif elektrik malz. ve teçhizatı (Manuel 
Tlf. Santr-Antlgrizu TIf. ve Floresant ar-
matür-güç ve gerilim transformatörleri, elk. 
motoru-harici tip pano, bakır iletken, kle-
mens, isalatör vb...) 

5-Çelik halat 
6 - Fork-Lift 

90238- 90255-90255 
EL1SD/85-144 
90239- 90260 
BL1SD/85-138 
90093-90198 
ELE3D/85-127 

90093-90243-90195 
90208-ELJSD/85-128 
14-ELÎS/85-145 
90235-EL1S/85-141 

3 Ad. 

2 Ad. 

75 Kalem 

19 Kalem 
8 Kalem 
1 Ad. 

thale Ta. 

26/6/1985 

26/6/1985 

37/6/1980 

2/7/1988 
3/7/1985 
8/7/1985 

Saati 

18.00 

15.00 

15.00 

18.00 
18.00 
15.00 

Lira Kr. 

1.000,— 

800,— 

3.000,— 

M00/— 
1.000 — 

500,— 

2 — Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresleri İle ihale konusu yazılarak engeç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel 
Müdürlüğüne ihale gününde verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarflan ihalenin yapılacağı günde ve saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunca açılacaktır. 

4 — Konu ile İlgili şartnameler; Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkalığından, İstanbul'da TKİ Satm
alına Müdürlüğünden (Odakule İfnanı Kat : 12 Beyoğlu) Soma'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (P.K.6 Soma) dilekçe 
ve yukarıda yazılı bedel karşılığında temin edilebilir. 

5 — PostadaM gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 7783 / M 
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11 Haziran 1985 — Sayı: 18781 RESMİ GAZETE Sayfa. 35 

İstanbul Levazım Amirliği 3 No. lu İhale Komisyonu Başkanlığından: 

Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı 5 kalem muhtelif elektrotların ihalesi 2886 
sayılı Kanuna güre kapalı teklif usulü ile belirtilen gün ve saatte Sirkeci/Demırkapı-
da bulunan komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Levazım 
Amirliklerinde görülebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak teklif mektuplarının ihale 
saatma kadar komisyon başkanlığına verilmesi, postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Tah. Tutarı Geç. Tem. İhale 
C i n a i Miktarı TL. TL. Gün ve Saati 

Düküm elektrot (3,25 mm. lik) 536.000 Ad. 186.160.000 4.984.800 3/7/1986 
Saat 11.00 

Elektrot (3,25 mm. lik) 3.000.000 Adj 78300.000 2.349.000 3/7/1985 
Saat 16.00 

Elektrot (2 mm. lik) 2.000.000 Ad. 26.000.000 780.000 3/7/1986 
Saat 14.00 

Elektrot (2,5 mm. lik) 2.300.000 Ad. 41.400.000 1.242.000 3/7/1986 
Saat 15.00 

Döküm elektrot (2,5 mm. lik) 344.000 Ad. 63.640.000 1.909.200 3/7/1985. 
Saat 10.00 

AÇIKLAMALAR : 
Yukarıda yazılı elektrotların her biri toptan biri istekliye ihale edilecektir, 

isteklilerde şu belgeler aranacaktır. Şahıslar için mensubu oldukları ticaret sanayi 
odası esnaf ve sanatkârlar derneği gibi kuruluşlarından verilen meslek ve sanatlarını 
gösterir belge. Şirketler için Faaliyet belgesi sirküler. Ayrıca ihaleye katılan istekli
ler kanuni ikametgahlarını gösterir belge istenecektir. İstekliler tarafından geçici te
minat olarak banka mektubu verilecek ise bunun limitleri önceki teminat mektup
ları toplamı ile kalan miktarı gösterilmiş ve süresiz olacaktır. 

7923/1-1 

Bucak Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

M. Bed. G. Tem. 
Deposu Cinsi ve Nev'i P. Ad. Adet M 3 Dm 3 TL. TL. 

Seydiköy 2. S. U. B. Çz. Tom. 5 120 99.797 42000 128,000 
» 2. S. N. B. Çz. Tom. 6 255 110.434 38.000 129.000 
> 3. S. U. B. Çz. Tom 3 79 46.314 35.000 49.000 

3. S. N. B. Çz. Tom 47 8433 1832.037 28.000 1.556.000 
» 3. S. K. B. Çz. Tom. 9 2576 320.339 23.000 225.000 

Çz. Sanayi Odunu 12 2184 197.700 16.000 99.000 

GENEL TOPLAM: 82 13647 2606.621 2.186.000 

1 — Yukarıda açıklaması yazılı 82 parti orman emvali % 50'si, vergiler ve 
% 40 faizi peşin, bakiyesi 3 ay vadeli süresiz ve kati banka teminat mektubu kar
şılığında açık artırma ile satılacaktır. 

2 — Açık artırmalı satış 5/7/1985 gününe rastlayan Cuma günü saat 11.00'de 
İşletmemiz Müdürlüğü Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda m/Ek. 1 
Model şartname hükümleri gereğince yapılacaktır. 

3 — Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi okuyarak istenilen belgeleri ibraz 
etmeleri şarttır. 
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4 — Satışla ilgili ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman 
Bölge Müdürlüğü ile bağlı işletmeler ve Afyon, Burdur, İsparta, Denizli, Konya İş
letmeleri ile İşletmemizde görülebilir. 

5 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komis
yona müracaatları ilan olunur. 7935 / l - l 

• 
SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden: 

Çaycuma/ZONGULDAK 

Kapalı teklif usulü ve ihale yolu ile Müessesemize Karabük'ten 1100 ton Sül-
flri* Asit naklettirilecektir. 

Bu işe ait şartname; 
a) Müessesemiz Nak. ve Ambarlar Şefliğinden. 
b) İzmit, S E K A Gn, Md. lüğü İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebile

ceği gibi mektuplarla istenebilir. 
isteklilerin şartnameye göre hazırlanmış teklif mektuplarının en geç 2/7/1985 

günü saat 12.00 yo kadar Müessesemizde bulundurulması gerekmektedir. Postada 
meydana gelebilecek gecikmeler göz önüne alınmayacaktır. 

Müessesemiz 2888 sayılı, artırma, eksiltme ihale yasasına tabi olmayıp, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 7941 / l - l _ • 

Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğünden .-

1 — Teşkilatımız binası iç cephesinde yaklaşık olarak 3780 m 2 lik alana plas
tik badana ve 3480 m lik alana yağlıboya yapılacaktır. 

2 — Şartname Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğü Süleyman Sırrı Sokak No. 3 
Zafer Meydanı - Ankara adresinden sağlanabilir. 

3 — İhale 28/6/1985 Cuma günü saat 15.00'de kapalı zarfla teklif alma usu
lüne göre yapılacak ve teklif zarflan 14.45'e kadar Levazım Şube Müdürlüğüne ve
rilmiş olacaktır. 

4 — işin tahmini bedeli 5.041.000,— (Beşmilyon kırkbirbin) TL. olup, geçici 
teminatı % 4 tür. (201,640,— TL) 

5 — İsteklilerin ticaret ve sanayi odasına veya sanatlan ile ilgili demek üye
si olduklarını belgelemeleri şarttır. 

6 — Teşkilâtımız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tama
men serbesttir. 7843 / 2-2 

1 — Teşkilâtımız için 500'lük 500 kutu pencereli zarf alınacaktır. 
2 — Şartname Spor - Toto Levazım Müdürlüğünden sağlanabilir. (Zafer Mey

danı Süleyman Sırrı Sokak No. 3 Yenişehir/Ankara) 
3 — İhale 26/6/1985 günü saat 15.00'de kapalı zarfla teklif alma usulü İle 

yukandaki adreste yapılacak, teklif mektuptan ihale günü saat 14.45'e kadar Le
vazım Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 — Alınacak zarflann tahmini bedeli 2.125.000,— (Ikimilyonyüzyirmibeş-
bin) T L sı olup, geçici teminatı % 4 tür (85.000,— TL. sı) 

5 — isteklilerin Ticaret veya Sanayi Odasına üye olduklannı belgelemeleri 
şarttır. 

6 — Teşkilâtımız İhaleyi yapıp yapmamakta ve eksiltmelerde en uygun tek
lifi tayin ve tesbitte tamamen serbesttir. 7 7 7 9 / M 
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İstanbul Levazım Amirliği 2 Nolu Satmalına Kom. Başkanlığından: (Sirkeci) 

1 — M . S 3 . (K.K.K.) lığı ihtiyacı İçin aşağıda yazüı altı kalem malzeme hiza
sında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun kapalı teklif usulü ile ihalesi Sirkeci 
İstanbul Lv. Amirliği 2 Nolu Satmalma Komisyonu Başkanlığınca yapılacaktır. 

Teklif mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmiş olması şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
ayrı ayrı isteklilere de ihale edilecektir. 

2 — Evsaf, şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Levazım Amirliklerinde 
numunesi komisyonda görülebilir. 

Tah. Tutarı Geç. Tem. İhale 
C i n s i Miktarı TL. TL. Gün ve Saati 

— Kolon haki şerit 
2.5 cm. en polyesterll 100.000 Mt. 13.500.000 405.000 17/7/1985 

— Kolon haki şerit 
3 cm. polyesteri! 25.000 Mt. 3.500.000 105.000 - Çrşb. 11.00 

— Kolon şerit haki 
3 cm. en 1.000.000 Mt. 85.000.000 2.550.000 

— Kolon beyaz şerit 
3 cm. en 50.000 Mt. 4.250.000 127.500 

— Kolon beyaz şerit 
4 cm. en 25.000 Mt. 2.500.000 75.000 

— Kolon haki şerit 
Üyelik 2.5 cm. en 30.000 Mt. 900.000 27.000 
(Harita çantası için) 

109.650.000 3.289.500 

7924 /1-1 

Kıbrısçık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

DEPOSUNUN 
Adı Yol Durumu 

Beslen Stb. Yol Üst. 
Beslen Stb. Yol Üst. 
K. Doğan Stb. Yol Üst. 
Beslen Stb. Yol Üst. 
K. Doğan Stb. Yol Üst. 

Cinsi, Nev'i, 
Boy ve Sınıfı 

II. S. N. B. Ç. T. 
III. S. N. B. Ç. T. 
III. S. N. B. Ç. T. 
ibreli Yak. Odun 
İbreli Yak. Odun 

TOMRUKLAR YEKÛNU: 

ÎBERELÎ YAK. ODUN YEKÛNU: 

P.Ad. 

1 

1 

ı 
57 Ster 
35 Ster 

Miktarı 
M3/Ster 

43.360 
39.050 
28.278 

9319.000 
5240.000 

3 M 3 ^10.695 

92 Ster 14559.000 

M. Bed. 
TL. 

33.000 
22.000 
21.500 

3.700- 4.250 
5.300 

% 3 
G. Tem 

T L 

43.000 
27.000 
18.000 

1.077.000 
841.000 

88.000 

1.918.000 

93 2.006.000 

1 — İşletmemiz Yayla ve Kıbrısçık Bölgelerinin Karadoğan ve Beslen depo
larında mevcut yukarıda cins, nev'i ve miktarı yazılı (3) yapacak 110.695 M 3 ve 
(95) adet yakacak odun 14559 Ster v« 50'si ile % 40 vade faizi peşin. % 50 3 ay va
deli, süresiz banka teminat mektubu karşılığı % 80 gecikme faizi alınmak suretiyle 
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yapacak emval için l model nolu yakacaklar için l . 2 nolu şartnameler gereğince 
açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 24/6/1985 tarihine rastlayan Pazartesi günü İşletmemiz Sa
tış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda saat 14.0O'de yapılacaktır. 

3 — Alıcıların satışa katılabilme şartlarına haiz olmaları ve şartnamelerde 
belirtilen belgeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte ihaleden 1 saat önceden % 3 
geçici teminatlarını yatırmaları ve banka teminat mektubu verecek olanların iş
letme adını ve satış tarihini belirtilmesi. 

4 — Tebligat sonunda geçici teminatların 15 günlük sürede kati teminata ib
lağ edilmesi halinde tebliğ tarihinden itibaren 15 güne ek olarak 15 günlük bir süre 
normal faiz alınmak kaydı ile 45 gün süre tanınır. 

5 — Satışla ilgili şartnameler ve satış öncesi bilgi cetvelleri Orman Genel 
Müdürlüğümüzde, Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz ve çevre Orman İşletme Mü
dürlüklerinde görülebilir. 

Satışa iştirak edeceklerin teminat makbuzları ile birlikte Komisyonumuza 
müracaatları ilân olunur. 7942 / l - l 

m 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünden: 

1 — Kurumumuz ihtiyacı için 100.000 sayfa isteğe bağlı Sigortalı Giriş Bil
dirgesi (Cont-Form) bastırılması içi Bağ-Kur İhale Yönetmeliğinin 31. maddesi ge
reğince kapalı teklif usulü ile İhale edilecektir. 

2 — İşin muhammen bedeli: 2.895.200,— T L 
3 — İşin geçici teminatı: 86.856,— T L 
4 — İhale 26/6/1985 Çarşamba günü saat 15.30'da Necatibey Caddesi No: 37 

deki Bağ - Kur Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 
5 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerde aranacak belgeler: 
a) Yukarıda belirtilen geçici teminat <geçici teminatın Kurum Veznesine ya

tırılması makbuzun zarfa konulması) 
b) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış belge (belge 1985 yılı için tasdik 

edilmiş olacak ve iştigal mevzuu belirtilecektir.) 
6 — İsteklilerin Kurumumuz İhale Yönetmeliğinin 31. maddesine göre hazır

layacakları teklif mektuplannı 5. maddede sayılan belgelerle birlikte en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya 
iadeli taahhütlü olarak postalamaları gerekir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla ya
pılan müracaatlar kabul edilmez. 

7 — Bu işe ait şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İhale Komisyonu Baş
kanlığında görülebilir. 

8 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlân olunur. 7927/1-1 

Ankara Levazım Amirliği (4) No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

2490 sayılı Kanunun 51. maddesine göre müteahhit nam ve hesabına açık ek
siltme suretiyle Eğridir Dağ Komando Okulu Spor Salonu ve H.A.I.T. İnşaatı yap
tırılacaktır. Keşif Bede l i : 175.000.000,— TL. olup. geçici teminatı: 5.250.000,— TL, 
dir. ihalesi 1/7/1985 Pazartesi günü saat 15.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnamesi hergün Komisyonda, İzmir ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bi l ir . Tal ip l i ler in en geç 25/6/1985 günü saat 18.00'e kadar Ankara 'da M.S.B. tnş. 
Hizmet Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7502 /1-1 
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TEK S S. İlgaz Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden .-

KÖY ELEKTRİK ŞEBEKELERİ MONTAJ İŞÇİLİĞİ 
YAPTIRILACAKTIR. 

1 — Müessese Müdürlüğümüzce aşağıda İli. İlçesi, Grubu, Yaklaşık keşif 
tutarı, geçici teminat ve iş bitimi süresi belirtilen köylerin AG. + YG. elektrifikas
yon tesisleri montaj işçiliği 1984 yılı TEK Dağıtım Şebekeleri Elektrik Tesisleri Bi
rim Fiatlan Özerinden kapalı zarf eksiltme usulü teklif alınarak şartnameleri ge
reğince İh al eten yaptırılacaktır. 

2 — Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptırılacak köylerin: 

Stra 
No. İli İlçesi 

Köy 
Adedi 

Grup 
No 

Takribi 
İşçilik 

Keş. Bed. 
TL, 

Geçici İş Bit. 
Teminat Süresi 

TL. T.Günü 

1 Kastamonu Araç 5 85-37-01 7.011.800 224.104 90 
1 Kastamonu Azdavay 4 85-37-02 11.158.450 348.504 120 
3 Kastamonu Küre 11 85-37-03 22.909.850 701.046 180 
4 Kastamonu Cide 7 85-37-04 12.145.200 378.108 120 
5 Kastamonu İnebolu - Cide 19 85-37-05 24.206.800 739.954 180 
6 Kastamonu İnebolu 32 Km. 

ENH + 1 Köy 85-37-06 10.144.150 318.075 120 
7 Kastamonu İnebolu 8 85-37-07 18.099.271 556.729 150 
8 Kastamonu Taşköprü 72 K m 

E N H 85-37-08 20.400.000 625.750 200 
9 Zonguldak Safranbolu Ulus 5 85-67-03 17.609.450 542.034 120 

1 0 Zonguldak Ulus 4 85-67-04 11.878.387 370.102 100 
1 1 Zonguldak Ereğli 5 85-67-05 13.387.054 415.362 90 
1 2 Zonguldak Safranbolu — PTT-R/L 2.887.176 100.366 60 

3 —-Bu İşlerle ilgili şartnameler TEK. S.S. İlgaz Elektrik Dağıtım Müessese 
Müdülüğü İnönü Mahalesi Yalçın Caddesi Bulvar Apartmanı No: 1 Kastamonu ad
resinden 2000, 5000, 7500 TL. bedel karşılığı sağlanabilir. 

4 — Yeterlik müracatında aranacak şartlar: 
a) Müracaat dilekçesi (her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan her grup 

için ayrı ayn müracaat dilekçesi verilecektir.) 
b) 1985 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi istekli bir şirket ise şirketin sicille 

kayıta olduğu mahalden bu ihalenin ilân tarihinden sonra alınmış, şirketin faali
yette olduğunu belirten belge ile şirketin imza sirkülerinin ve şirket acuna teklif
lerde bulunacak şahısların şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekalet-
nam*. 

c) Mali durum bildirgesi, (Banka referans mektubu ile) 
d) 1 — Bu tür iş yaptığına dair «İş bitirme belgesi» 
2 — «G» veya «H» grubuna haiz müteahhitlik karnesi veya bu miktarda ve 

bu miktarda ve bu tür iş yaptığına dair «iş bitirme belgesi» 
3 — Kurumumuz veya Kurumumuzun diğer müesseselerinden veya başka 

kuruluşlardan adına taahhüde bağlanmış işleri var ise bu işleri belgeleri ile açıkla
yan «taahhüt bildirisi, 

» ) Personel ve ekip durum bildirisi. 
f) Araç ve gereç dunun bildirisi, 
g) Kanuni ikametgah bildirisi, 
h) Yeterlilik için istenen bilgilerin gerçek olduğunu belgeleyen evrakların 

fotokopi veya suretlerinin noter tasdikli olması gerekmektedir. 
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5 — İhaleye katılma belgesi başvurularının en geç 24/6/1985 günü saat 17.00 
ye kadar Müessese Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine yapılmış olacaktır. Katıl
ma belgeleri 28/6/1985 tarihinden itibaren verilecektir. 

6 — Teklifler en geç 4/7/1985 günü saat 14.00'e kadar Müessese Müdürlüğü 
Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat 15.00 de Müessese Müdürlüğü
müzde alenan açılacaktır. 

7 — a) Teklifler her grup için ayrı ayrı verilecektir. 
b) Katılma belgesi alanlar teklif vereceği her grup için ayrı ayrı teminat 

vereceklerdir. Teminatı çıkmayan yüklenicilerin teklif zarflan açılmayacaktır. Pos
tadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 — Ücretle şartname almayan firmalardan gelmesi muhtemel teklifler açıl
madan iade edilecektir. 

9 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna bağımlı olmayıp ihaleyi yapıp yapma 
makta, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7533 / 2-1 • 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kastamonu Bölge Müdürlüğünden: 

TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU TARAFINDAN 
NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR. 

Kastamonu Bölge Müdürlüğü - inebolu - Safranbolu - Bartın ve Kdz. Ereğli 
Şube Müdürlüklerinden Toplam 24.000 Ton Ayn Ayrı Partiler halinde kimyevi güb
re muhtelif mahallere naklettirilecektir. 

Şartnamesi - Kastamonu - Trabzon - Samsun - Bursa - Balıkesir - Ankara - Sa
karya Bölge Müdürlükleri ile Safranbolu - Bartın - inebolu - Kdz. Ereğli ve Izmil 
Şube Müdürlüklerinde görülebilir. 

Şartnamesi Kastamonu Bölge Müdürlüğü ile Safranbolu - Bartın inebolu ve 
Kdz. Ereğli Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

Kapak teklifler 25 Haziran 1985 Salı günü saat 10.00'a kadar Kastamonu Böl
ge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

İhale 25 Haziran 1985 Salı günü saat ll.OO'de Kastamonu Bölge Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

kurumumuz 2886 Sayılı Yasaya Tabi Olmadığından ihaleyi Yapıp Yapma
makta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 6872/2-1 

. e 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünden: 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü tarafından gübre 
nakliyesi yaptınlacaktır. 

izmit'te mevcut gübre fabrikalarından 150.000 Ton kimyevi gübre Kurumumu
zun muhtelif Bölge ve Teşkillerine karayoluyla naklettirilecektir. 

Bu işle ilgili şartnameler İ7 Haziran 1985 Pazartesi gününden itibaren Sakar
ya, Ankara, İstanbul, Bursa Eskişehir ve Konya Bölge Müdürlükleriyle izmit Şube 
Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

Taliplerin, şartnamemizde istenen belgeleri içeren kapalı teklif mektupları 
ve geçici teminatlarını engeç 25 Haziran 1985 Salı günü saat 14.00'e kadar T.ZD.K. 
Sakarya Bölge Müdürlüğümüze vermiş olmaları gereklidir. Postadaki gecikmeler 
nazarı İtibara alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine vermekte serbesttir. 7915/2-2 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy 
Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri Çankırı îl Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 
işler 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Çankırı 
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Kırkkevler Man. Kastamonu Şosesi adresindeki 
İdare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Belge için 
Sıra İşin Yeri ve K. Bedeli G. Teminatı 
No. Mahiyeti Lira Lira 

S. Mür. 
Tarihi 

İhale 
Tarihi 

Çankırı - Eldivan Hi
sarcık Tesviye ve sulu 
seki Proj. 
Çankırı - Şabanözû - Ka 
raören Tesviyesi - Su-
luseki Proj. 
Çankırı - Şabanözü Mer
kez ve Demirhasan Man. 
Yüzey Drenaj Projesi 
Çankırı - Şabanözü - Ka 
rahacı Elektropompaj 
Sul. Tes. 

53.385.404 

37.881.885 

13.746.835 

8.637.809 

1.602.000 

1.137.000 

413.000 

260.000 

26/6/1985 

26/6/1985 

3/7/1985 
Saat : 10.00 

3/7/1985 
Saat : 15.00 

26/6/1985 4/7/1985 
Saat: ıo.oo 

26/6/1985 4/7/1985 
Sat: 15.00 

Bu işlere ati ihale işlem dosyaları hergün mesai saatleri içinde bedelsiz ola
rak Çankırı Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama ve Toprak İşleri Şube Müdürlü
ğünde görülebilir. 

İhaleye girecek isteklilerin aşağıda belirtilen belgelerinin usulüne uygun ola
rak hazırlayacakları dilekçelerine ekleyerek son müracaat tarihinde mesai saati 
bitimine kadar (Saat: 18.00) İl Müdürlüğüne vererek yeterlik belgelerini almaları 
gerekmektedir. 

1 — Yukarıdaki 1 ve 2 nolu işler için en az keşif bedeli kadar (c) grubu 
müteahhitlik karnesini (asimi veya aslı görülmek kaydıyla noter tasdikli suretini), 
3 ve 4 nolu işler için ise en az işin keşif bedeli kadar benzer işleri bitirdiğini göste
rir iş bitirme belgesini veya (C) grubu müteahhitlik karnesini (aslını veya aslı gö
rülmek kaydıyla noter tasdikli suretini) ve birden fazla işe müracaat edenlerin her 
iş için ayrı ayrı olmak üzere, 

2 — Yapı araçları bildirisi, yukarıdaki işler için miktar ve çeşitli ihale işlem 
dosyalarında belirtilen işin adına alınmış yardımcı iş makinalarına ait noter tas
dikli kira mukavelesi ile o makinaları kiraya veren şahsa ait olduğuna dair kam
yon ve traktörler için trafik ruhsatnamesi, aslı veya noter tasdikli sureti, diğer iş 
min yatırıldığına dair Maliye'den alınacak yazının aslı veya noter tasdikli sureti, 
(Beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri açık 
ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. (Proforma fatura kabul edilmez.) 

1985 yılında satın alınan demirbaşların katma değer vergisi ile ilgili bildiri
min yatırıldığına dair Maliye'den alınacak yazının aslı veya noteri tasdikli sureti, 

3 — İşin adına ilân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 5'i 
oranında nakit ve %5 oranında teminat mektubu kredisi tutarında bankalardan 
alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek 2/a 
ve 2/b) (İstekli ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gös
terilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur.) 

4 — Müteahhitin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik per
sonele ait teknik personel bilidirisini (örnek 3), 
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5 — i s t ek l in in 1/1/1980 tar ihinden i t ibaren kamu, k u r u m ve kuruluşlarına 
gecikme cezasız o larak bit ir ip, geçici kabulünün yaptırdıktan is ler ile ihale t a r i 
h inden önce ihales i kararlastınlmış veya sözleşmesi yapılmış i s l e r in geriye k a l a n 
kısımlarına a i t keşif bedel ini kanıtlayın belgeleri açıklayan taahhüt b i ld i r i s in i , 
(örnek 4, istekl i ortak girişim ise b i ld i r im, her or tak için a y n a y n yapılacaktır.) 

6 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ett iklerine da ir işin at olduğu İdareden 
alınmış tasdkl i işyeri görme belgesini, 

7 — 26/7/1984 ta r ih ve 84/8341 sayı i le 28/12/1984 tar ih ve 84/8921 sayılı K a r a r 
namelere göre hiçbir idarede tasfiye edilmiş işinin olmadığına ve 2931 sayılı K a 
nuna aykırı b i r d u r u m u n olmadığına ilişkin beyannamelerini , 

8 — 1985 yılında alınmış K a n u n i ikametgâh belgelerini ekleyerek her iş için 
a y n ayrı yeterl ik belgelerini almaları şarttır. U y g u n bedel tercihinde kullanılacak 
kr i ter ler ve puan lar işin şartnamesinde belirtilmiştir. 

Y u k a n d a 2, 3, 4 ve 5 No d a k l yazılı belgeler in bizzat müteahhit tarafından 
imzalanması ve yürürlükte olan yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılmak 
yönetmenliğine göre hazırlanması şarttır. 

İhaleye g irecekler in yeterl ik belgeleriyle b i r l ik te usulüne uygun olarak alın
mış geçici teminat makbuzunu veya banka mektubunu, 1985 yılı tasd ik l i t icaret ve 
sanay i odası belgesi veya noterden tasdikli suret ini , istekl i b i r ortaklık olduğu tak 
t irde b u belgelere i laveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın i l k i l an tar ih in
den sonra alınmış h a i l faaliyet belgelerini usulüne uygun olarak 2886 sayılı K a 
n u n gereğince hazırlayacakları tekl i f mektuplarını en geç ihale saatinden b i r saat 
önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgraf la müracaatlar kabu l edilmez. 
Duyuru lur . 7988 / l - l • 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak Taşkömürü İşletme 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda Ayrıntılı Durumu Gösterilen Malzemeler Satın Alınacak ve İmal 
Bi t i r i l ecekt i r . 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarf la tekl i f alınmak suretiyle yapılacak iha
lelerin en son gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

C i n s i Miktarı ihale Tar ih i 

— Bedford Kamyon Yedeği 59 Ka l em 
— Dodge P i ck 'up Yedeği 185 Ka l em 
— Komple Tambur Gövdesi (İmalat) 3 Adet 
- 5 0 N C F i a t Yedeği 106 Ka l em 
— Renault St-VVg. Yedeği 148 Ka l em 

28/6/1985 Çarşamba 

17/7/1985 » 

2 — Tekl i f za r f l an İhale günleri saat 14.00'e kadar Zonguldak Taşkömürü 
İşletme Müessesesi Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Tekl i f z a r f l an ihale günleri saat 15.00 de Zonguldak Taşkömürü İş
letme Müessesesi Müdürlüğü Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Postadaki v ak i gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz. 

5 — Şartnameler (Komple Tambur Gövdesi için teknik resimler 3.000,— TL. 
karşılığında) Zonguldak Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı K a n u n a tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 7895/1-1 
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Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN ALINACAKTIR 
Müessesemiz ihtiyacı aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme 

şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
1 — Tapılacak ihalelerin konusu, dosya işareti ve en son teklif verme tarih

leri karşılarında gösterilmiştir. 

Malzemenin Cinsi Dosya No. Miktarı İhale Tarihi 

1. Boya Ekipmanı. 
2. 777 Catarplllar ve Tereks Kam

yon TedeklerL 
3. Muhtelif Elektrik Malzemeleri 

Satın Alınacak ve Pano İmal 
Ettirilecektir. 

90072.GEL1T/85-277 4 Kalem 24/6/1985 

839.GEL1T/85-279 30 Kalem 27/6/1986 

180065.GEL1ST/85-415 17 Kalem 3/7/1985 

2 — İhalemize katılmak isteyen isteklilerin kapalı zarf içerisindeki fiyat teklif 
mektuplarım, zarfın üzerine dosya işareti, işin konusu ve ihale tarihi yazılmak sure
tiyle, belirtilen ihale günü en geç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat 
Servisine vermiş olacaklardır. 

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

4 — Bu işlere ait şartnameler; 
a) Ankara'da T.K.I. Genel Müdürlüğü (Satınalma Dairesi Başkanlığından), 
b) İstanbul'da T.K.l. Satınalma Müdürlüğünden (Odakule tşhanı Kat 12 

Beyoğlu), 
c) Muğla'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Orhanlye Mahallesi 

İsmet Çatak Caddesi No. 1), 
Dilekçe karşılığında temin edilebilir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 7926 / 2-1 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Mü
dürlüğünden : (Samsun) 

1 — Aşağıda özelliği belirtilen İş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. 
maddesinin (b) fıkrasına göre Emanet Komisyonlarınca kapalı teklif usulü İle Ta* 
peronlara yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait dosya hergün mesai saatleri içinde Asfalt Başmühendisliğinde 
görülebilir. 

3 — Teklif vermek isteyenlerin son müracaat günü mesai saati sonuna kadar 
ntr dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine; 

a) Son üç yıl içinde benzeri özellikte 1. Keşif bedelinin yansı kadar iş yap-
tıklanna dair resmi daireden alınmış «İş bitirme belgesi» veya 1. keşif bedeli kadar 
(C) gurubu müteahhitlik karnesinin aslını. 

b) Tapı araçlan bildirisini (Dosyalarında yazılı makine parkının kendi malı 
olduğuna dair fatura, demirbaş defteri, İşle ilgili kiralayacağı makineler için ise 
is adı belirtilmek suretiyle bu iş suresince aynı işte çalıştıracağına dair mal sahihi 
ile istekli arasında düzenlenmiş 1985 yılı noter tasdikli sözleşme ve kiralanan ma
kinelerin mal sahibinin olduğunun, belirten belgelerini eklemeleri şarttır.) 
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c) 1985 yılı vizeli ticaret odası belgesini, istekli şirket ise şirketin halen faali-
yette olduğuna dair belgeyi. 

d) Mali durum bildirisini ve ilk ilan tarihinden sonra alınmış 1. keşif bede
linin en az % 10'u tutarında «banka referans mektubu»nu. 

e) İş yeri görme belgesini. 
f) Dilekçelerine veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan «taahhdt 

bildirisini eklemeleri şarttır. 
4 — «Yeterlik belgesi» için telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler 

kabul edilmez. 
5 — «Yeterlik belgesi» alanların «Geçici teminata ait alındı veya» banka te

minat mektubunu ve ilgili servisten alacakları yeterlik belgesini (dış zarfa» taşeron 
tek'if ve taahhüt mektubunu» iç zarfa koyarak alınan gün ve saate kadar Emanet 
Komisyonuna vermeleri İlân olunur. 

Sıra No •. 1, Yapılacak işin Niteliği, Yeri ve Miktan: Amasya (Boğazköy) de 
2x500 ve 2x1000 Tonluk Sabit Asfalt Tankının Yapımı, 1. Keşif Bedeli : 50.000.000,— 
TL.. Müracaat Son Günü : 18/6/1985, ihale Günü : 24/6/1985 saat 15.00. Geçici Teminat 
Miktarı : 1.500.000,— TL. 7931 /1-1 • 

SEKA Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemizce 25 ton kuşe yağlayıcı maddesi (Lubrikant) satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içinde Müessesemiz Ticaret Şefliğinden 

.veya; 
— SEKA Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı İZMÎT. 
— SEKA İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Karaağaç Cad. No. 115 Sütlüce/ist. 
— SEKA Ankara Alım Satım Müdürlüğü Selanik Cad. No. 5 Yenişehir/Ank. 
— SEKA İzmir Alım Satım Müdürlüğü 27 Mayıs Meydanı Gümrük İş Hanı 

No. 42 Kat. 3 Konak/Izmır. 
adreslerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklif verecek firma ve kuruluşların 
tekliflerini 5/7/1985 günü saat 17.00 ye kadar Müessesemiz Haberleşme Şefliğine 
vermeleri rica olunur. 

Postadaki vaki gecikmelor dikkate alınmaz. 
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen 

yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. 
İlan olunur. 7033 /1-1 

e 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 — Aşağıda tanımı yazılı sistem 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 2990 sayı 
lı Kanunla değişik 51 - P maddesi uyarınca yurt dışından akreditifleri tarafımızdan 
açılmak üzere satın alınacaktır. 

Malzemenin Tanımı: Audio - Vısıul Merkez Sistemi, Dosya No : 1/1-85 
3 — Sistemin teknik ve İdari şartnameleri Satınalma ve Dış Teknik Yardımlar 

Müdürlüğünden temin edilebilir. Firmalar müracaatlarında hangi firma adına şart
name aldıklarını belirtileceklerdir. 

4 — İstekliler kısmen veya tamamına teklif verebilirler. 
5 — İhale 26 Haziran 1985 günü saat 10.00 da Ankara Rektörlük binası 1. 

kat Dış Satınalma Komisyonu odasında yapılacaktır. 
Firmalar tekliflerini ihale saatinden bir saat evveline kadar şartnameleri al

dıkları Müdürlüğe vereceklerdir. 
6 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla, telex ile mür&acaatlar kabul edilmez. 
7 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercihe layık görülene 

yaDmakta serbesttir.. /925/1-1 
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Anta l ya Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda is imler i yazılı İnşaatlar 2886 sayılı Devlet İhale K a n u n u n u n 35. 

maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı tekl i f usulü ile İhaleye konulmuştur. Bu iha
lelerde 26 Ocak 1985 ta r ih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

Keşif Bedeli Geçici Tem. İhale 
İnşaatın Adı TL . TL . Tar ihi , Saati 

A ) Anta lya - Merkez Meydan Pol is 28/6/1985 
K a r a k o l u (Lojman) İnşaatı. 46.000.000,— 1.380.000,— Saat 10.00 

B ) Anta l ya Kepez Su Ürünleri 28/6/1985 
Hizmet Binası İnşaatı. 84.900.000,— 2.547.000,— Saat 15.00 

2 — İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Anta lya Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

3 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Anta lya Bayındırlık ve İskân Mü
dürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

4 — İstekliler; İhale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım 
İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedele ait Kr i ter ler Tebliğine 
göre, 

A ) İhaleye katılma belgesi a lmak için müracaat dilekçesi ile b ir l ikte ; 
a) Yapı araçları, 
b) Teknik personel, 
c) M a l i durum, 
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı ayrı düzenlenecektir.) bi ldir im ve belgelerini, 
f) (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslım 

İbraz etmek kaydıyla) suretini. 
B) İhaleye girebi lmek için tekl i f mektubu ile b ir l ikte ; 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
c) İmza sirküleri, 
d) An ta l y a Valiliği adına alınmış yukarıda belirti len miktarda geçici te

minatı ve istenilen belgeleri verecektir. 
5 — İhaleye katılma belgesi a lmak için son müracaat 24/6/1985 Pazartesi 

günü mesai saati sonuna kadardır. 
6 — İstekliler tekl i f mektuplarını 28/6/1985 C u m a günü ihale saat inin b i r 

saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında verecektir. 
7 — Telgraf la müracaatlar ve postadaki vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyf iyet İlân olunur. 7615 /1-1 • 
Baybur t Arpalı Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemizce b i r adet 1985 model lastik teker lekl i yükleyici iş makinası 
2886 sayılı K a n u n u n 37. maddesi gereğince kapalı zar f usulü eksiltmesi ile satın 
alınacaktır. 

2 — Lastik teker lekl i yükleyicinin muhammen bedeli 55.000.000,— TL. olup, ge
çici teminatı 1.650.000,— TL. dir . 

3 — İhale 26/6/1985 günü saat 14.00'de Belediyede toplanacak encümen hu
zurunda yapılacaktır. 
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4 — Makinanın bedeli aşağıdaki şekilde ödenecektir: 

10.000.000,— TL. İller Bankası kefaleti ile 1985 yılı içerisinde. 
27.000.000,— TL. İller Bankası kefaleti ile 1988 yılının Mart, Nisan, Mayıs ayla

rında ödenecektir. 
Kalanı belediye tarafından peşin olarak ödenecektir. 
5 — Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektuplarının ihale saatinden 

bir saat evvel komisyon başkanlığına teslim edilmesi şartır. 
6 — İhaleye katılmak isteyen firmalar tekliflerini ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Başkanlığına makbuz karşılığında teslim edeceklerdir. 
7 — Postadaki vaki gecikmeler ve telefonla yapılacak teklifler kabul edilme

yecektir. 
8 — Şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediye Başkanlığında 

görülebilir. 
9 — Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 
ilân olunur. 7928 / l - l 

• 
Ankara Büyük Şehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müesse 

sesi Genel Müdürlüğünden: (E.G.O.) 

1 — Kuruluşumuz Maltepe Havagazı Fabrikası Kok Söndürme kulesi ahşap 
kısımlarının yenilenmesi işi birim fiatı esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 -— Bu işin keşif bedeli 1.047.045,— TL. olup geçici güvencesi 78.529,— TL. 
3 — Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içinde kuruluşumuz İkmal İnşaat ve 

Tesis Dairesi Başkanlığı Tesis Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — İlgili şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarfları en geç 27/6/1965 

Perşembe günü saat 10.00'a kadar Kuruluşumuza vereceklerdir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı gibi telgrafla yapılacak baş

vurularda kabul edilmez. 
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 7926 / l - l 

Kars Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından: 

1 — 115.000.000.— lira keşif bedelli Kars/Çıldır 8 derslik ortaokulu İnşaa.. 
2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuş
tur. 

2 — İhalesi Kars İl Daimi Encümen ihale komisyonunca 26/6/1985 günü saat 
15.00 de yapılacaktır. 

3 — İhale dosyası mesai saatlerinde Kars Milli Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürlüğünde görülüp tetkik edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak için isteklilerin. 
a) 3.450.000 liralık geçici teminat, 
b) 1985 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası vesikası, 
c) Dilekçelerine ekliyecekleri banka mali durum bildirisi. Yapı araçları bildi

risi. Teknik personel bildirisi. Taahhüt bildirisi ile şartnamede belirtilen puanlara 
haiz olmaları ve işin keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesini ibraz 
la Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden alacakları yetorlik belgesini zarfa koyma
ları. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesi saat 14.00 
de kadar ihale komisyonu başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

6 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 24/6/1985 günü mesai sonu olup 
telgrafla müracaat ve postadaki işleri gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur. 7937 / l - l 
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Sinop Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Sinop Su Ürünleri 20 Daireli Lojman İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konul
muştur. 

Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ba
yındırlık ve İskan Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İşin tahmin edilen bedeli (150.000.000) liradır. 
'3 — İhale 28/6/1985 Cuma günü saat 11.00 de Sinop Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğü İhale komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğün

de mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler; ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye. Yapı Tesis ve Onarım 

işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre, 
A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Yapı araçları, 
b) Teknik personeL 
c) Mali durum. 
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı ayrı düzenlenecektir.) 
Bildirim ve Belgelerini; 
f) (B) gurubundan en az, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (as

lını ibraz etmek kaydıyla) suretini, 
B — İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi. 
c) İmza sirküleri. 
d) Sinop Valiliği adına alınmış (4.500.000.— TL.) tutarında geçici teminatı ve 

istenilen diğer belgeleri verecektir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 25/6/1985 Sah günü me

sai saati sonuna kadardır. 
7 — İstekliler teklif mektuplarım 28/6/1985 Cuma günü saat 10.00'a kadar 

makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve pastada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 7930/1-1 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 — Fabrikamızın 1985/1086 kampanyası ihtiyacı 20.000 ton kireç taşının Fab
rikamıza ait Bahçeli ve Bahçeyazı Köyü mevkiinde Fabrikaya 19 km. mesafedeki 
ocaktan istihracı, yükleme, nakliye, fabrikamızdaki stok sahasına istif işi kapalı zarf 
usulü ile teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İhale 25/6/1985 Sah günü saat 14.30 da Fabrikamızda yapılacaktır. 
3 — İhaleye alt şartname Fabrikamız Ticaret servisinden temin edilebilir. 
4 — Bu ise ait geçici teminat teklif tutarının % 5 i kati teminat ise ihale be

delinin % 10'u dur. 
5 — Şartnamenin 8 nci ve sözleşmenin 22 nci maddesine İstinaden il özel ida

relerine ödenecek kireç tası rüsumu müteahhide ait olacaktır. 
6 — İhale gün ve saatte isteklilerin Fabrikamızda hazır bulunmaları şarttır. 
7 — Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
8 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 7932 /1-1 
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Burdur Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün1: 
1 — 200 Yataklı Devlet Hastahanesi ve 75 yataklı doğum pavyonu ikmal in

şaatı işi 2888 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre, 
kapalı teklif usulü ve 527 sayılı Kanuna göre ileriki yıllara sari olarak ihaleye ko
nulmuştur. 

Bu ihalede 28 Ocak 1085 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İşin tahmin edilen bedeli 1.035.000.000.— TL. dır. 
3 — İhale 28/6/1985 Cuma günü saat 15.30 da Burdur Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ve diğer evrak Burdur Bayındırlık ve İskân Müdürlü

ğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler; ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım 

İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğne göre: 
A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte: 
a) Yapı araçları, 
b) Teknik personel, 
ç) Mali Durum, 
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı ayrı düzenlenecektir.) 
e) (B) grubundan en az, İşin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslııu 

ibraz etmek kaydıyle) suretini, 
B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte: 
a) İhaleye katılma belgesi. 
' b) 1985 yılı Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, 
c) İmza sirküleri. 
d) Burdur Valiliği adına alınmış (31.050.000,—) TL. tutarında geçici temi

natı ve istenilen diğer belgeleri verecektir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 18/6/1985 Sah günü 

mesai saati sonuna kadardır. 
7 — İstekliler teklif mektuplarım 28/6/1985 Cuma günü saat 14.30'a kadar 

makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7938 /1-1 • 
Kırıkkale Belediyesinden: 

1 — 2886 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince, geçici teminatı 5.000.000,— 
T L olan akaryakıt ile, geçici teminatı 2.500.000,— TL. olan motor yağları ihaleye çı
kartılmıştır. 

2 — İhale 27/6/1985 Perşembe günü saat 10.00'da Belediye Encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edecekler teklif mektupları ile teminatlarını ihale günü 
saat 9.45'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmiş olacaklardır. 

4 — Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Garaj Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

5 — Telgrafla müracaat kabul edilmez, postadaki gecikmeler nazari itibare 
alınmaz. 

6 — İlgililere önemle duyurulur. 7929 / l - l 
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TCDD. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

23 KALEM BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 23 Kalem Bağlantı Elemanı. 
Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme su

retiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 26/6/1985 Tarih Çarşamba günü saat 14.00'de Müessesemiz 

Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'u dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım 

eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri ve
ya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin 
edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir. 7241 / l - l • 

ORÜS Ayancık Müessese Müdürlüğünden .-

Fabrikamız anbarlarında mevcut (62) parti halinde 2402.171 m 3 çam ve kök
nar kereste 260 parti halinde 8250.424 m 3 kayın, meşe gürgen, akçaağaç, kavak, ke
reste, 9 parti halinde 9365.18 M 2 kayın parke, 38 parti halinde 19 mm. 183x366 eba
dında 7500 adet 1. sınıf zımparalı yonga levhalar açık artırma ile 6 ay vadeli satışa 
çıkarılmıştır. 

Satışa çıkarılan ürünlerimizden kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, kavak keres
telerin 1379.192 m v ü indirimsiz, 2238.974 m3 % 10 indirimli, 4632.258 m3'ü % 20 indi
rimlidir. 

Yonga levhaların ve çam köknar kerestelerin satışı 24/6/1985 tarihine rastla
yan Pazartesi günü, kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, kavak kereste ve parkelerin 
satışı 25/6/1985 tarihine rastlayan Sah günü saat 14.00 de yapılacaktır. 

Satışlarımız IV. S. kaym ve meşe keresteler hiç peşinatsız diğer kereste, parke 
ve yonga levhaların % 25 şi peşin, % 75 şi müddetsiz limit dahili kesin teminat 
mektubu karşılığı ilk üç ay faizsiz sonraki üç aylar aylık % 4 den % 12 toplam net 
mektup faizi 6 aylık dönem sonu tahsil edilmek üzere banka teminat mektubu kar
şılığı yapıhr. 

isteklilerin ihale günü saat 12.00 den evvel her parti tutarının % 10'u mikta
rında teminatlarını yatırarak ihaleye iştiraklan ilan olunur. 7934 / l - l 

« 
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 

1 ADET ŞOK GÖNDERME CİHAZI SATINALINACATIR. 
1 — Bu ihaleye ait şartname Rıhtım Cad. Denizciler Sok. No : 8 Kat : 2 R Han 

Karaköy/İSTANBUL adresindeki Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edile
cektir. 

2 — Şartnameye göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının geçici temi
natı ile birlikte en geç 26/6/1985 günü saat 16.00'ya kadar Müdürlüğümüzde bulu
nacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

Zamanından sonra gelen teklifler ve postada olabilecek gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

3 — Şirketimiz Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 7733 /1-1 

49, 



S a y f a : Sû RESMİ GAZETE 11 Haziran 1985 — Say;: 18791 

Sivas Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 
1 — Sivas Merkez Teknik Lise (2) ve Endüstri Meslek Lisesi Yeni Bina İkmal 

inşaatı (200 öğrencilik) işi 2886.sayılı Devlet İhale Kanununun 35'nci madaesinin 
(a) fıkrasına göre. kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacak tu*. 

2 — İşin tahmin edilen bedel (733.000.000) T L dir. 
3 — İhale 5/7/1985 Cuma günü saat 15.00 da Sivas İli Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğü ihale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğün

de mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler, ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım 

isleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre; 
A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte-, 
a) Yapı araçları. 
b) Teknik personol. 
c) Mali durum. 
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayrı, ayrı düzenlenecektir.) 
Bildirimi ve belgelerini, 
f) (B) grubundan en az, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını) 

ibraz etmek kaydıyla) suretini, 
B — İhaleye girebilmek için. teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
c) İmza sirküleri, 
d) Sivas Valiliği adına alınmış (21.990.000.—) TL. tutarında geçici teminatı 

ve istenilen diğer belgeleri verecektir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 1/7/1985 Pazartesi günü 

mesai saati sonuna kadardır. 
7 — istekliler teklif mektuplarını 5/7/1985 Cuma günü saat 14.00'e kadar mak

buz karşılığında ihalo komisyonu başkanlığına verecektir. 
8 — Bayındırlık işleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait, 

bilgiler ile aynı şartnameye eklenen Bakanlar Kurulu karan ve eki karar örnekleri 
ihale dosyasında mevcuttur. 

9 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
NOT: İşyeri görme belgesi 1/7/1985 Pazartesi mesai sonuna kadar Sivas Ba

yındırlık ve İskân Müdürlüğünden alınacaktır. 7939/1-1 • 
PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 10 Kg. çekerli 100 adet otomatik veya yanm 
otomatik terazi kapalı yazılı teklif almak suretiyle satmahnacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 
Başkanlığından, İstanbul'da Telefon Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden T L 500,— 
mukabilinde temin edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 27/6/1985 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz 
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 7457 /2-2 



11 Haziran 1085 — Sayı: 18781 RESMİ GAZETE Sayfa: 51 

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından: 

1 — Anadolu yakasının muhtelif yerlerinde bordur tretuvar ve beton asfalt 
yol yapımı işinin 500.0000.000.— TL+KDV tahmin bedelle ihale olunacaktır. İlk 
teminatı 15.000.000.— liradır. (Yatırımlar Planlama Müdürlüğü) 

2 — Rumeli yakasının muhtelif yerlerinde bordur tretuvar ve beton asfalt 
yol yapımının 500.000.000.— TL+KDV tahmin bedelle ihale olunacaktır, ilk temi
natı 15.000.000.— liradır. (Yatırımlar Planlama Müdürlüğü) 

3 — Eski Topel Tuğla Fabrikası 3. kısım ikmal inşaatı işinin 272. 723.000,— TL. 
+KDV tahmin bedelle ihale olunacaktır. İlk teminatı 8.181.600.— liradır. (Yapı İş
leri Müdürlüğü) 

Tahmin bedel ve süresi ile ilk teminat miktarı yukarıda yazılı işler 25 Hazi
ran 1085 Sah günü saat 11.00'de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeninde ka
palı zarf eksiltmesi usulü ile şartnameleri veçhile ihale olunacaktır. Şartnameleri 
ilgili müdürlükte bedelsiz olarak görülebilir veya tespit olunan ücreti mukabilin 
de satın alınabilir. 

Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz ve
ya banka teminat mektupları ile 1085 yılı ticaret odası vesikası veya bağlı olduk
ları dernek belgeleri ile eksiltme şartnamesinin l nci maddesinde belirtildiği üze
re ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale ve tatil günleri hariç olmak üzere en az 
üç gün evvel Belediye Başkanlığına müracaatla alacakları ihaleye iştirak belgesini 
havi olarak hazırhyacaklan kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 9.30dan 
10.00'a kadar İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümenine vermeleri lazımdır. 

7892 /1-1 • 
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden .-

1 — Haydarpaşa tren istasyonunda kamyondan vagona veya vagondan kam
yona, motora % 25 azalık çoğalır 25000 ton yaprak tütün dahil Tekel maddeleri mal
zeme levazım ve boş kapların taşıması ve istif işi ihalesi açık eksiltme suretiyle 
Unkapanındaki Genel Müdürlüğümüz Merkez binasında ve 11. ihale komisyonun
da 26/6/1985 günü saat 10.30'da yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Malzeme Grubu Müdürlüğünden 1000.— TL. kar
şılığında alınabilir. 

3 — Geçici teminat : 487.500.— 
4 — isteklilerin en az üç ay süreli geçici teminat mektuplarını ve şartname

sinde istenilen diğer belgeleri ihale komisyonuna vermiş olacaklardır. 
5 — Tekel 2886 sayılı kanun kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak

ta kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
6 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular 

geçersizdir, ilanen duyurulur. 7890/1-1 • 
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayü Müessesesinden: 

— 20.500 Çift Ortapedik Mostra (Haki Renk) 
— 11 Ton Termoplastik Rubber (Haki Renk) 
— 140.000 Metre Kıydık Şerit 16 mm (Haki renk) kapalı teklif almak su

retiyle satın alınacaktır. 
1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir. 
2 — Kapalı tekliflerin 18/6/1985 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Ha

berleşme Servisine verilmesi şarttır. 
3 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 7736 / l - l 



Say f a : 52 RESMİ GAZETE 11 Haziran 1985 — Sayı: 18781 

Ankara Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün; 
1 — Ankara - Ayrancı Maliye Memurları Lojman İnşaatı işi, 2886 Sayılı Dev

let ihale Kanununun 35. nci maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile 
ihaleye konulmuştur. 

Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Bay.ndırlık ve İskan Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İşin tahmin edilen bedeli 130.000.000.— TL. dır. 
3 — İhale 28/6/1985 Cuma günü saat 15.00'de Ankara Valiliği Bayındırlık 

ve İskan Müdürlüğü ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak bedelsiz olarak Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler; İhale şartnamesi ve eki özel Şartnameye, Yapı Tesis ve ona

rım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliği
ne göre: 

A - İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte: 
a) Yapı araçları 
b) Teknik personel 
c) Mali durum 
d) Teahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

için ayn ayrı düzenlenecektir.) 
e) Şirketler için ortaklık mukavelesi 
Bildirimi ve belgelerini, 
f) (C) grubundan en az, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (as

lını ibraz etmek kaydıyle) suretini, 
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesi 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 
c) İmza sirküleri 
d) Ankara Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü adına alınmış 3.900.000 

TL. tutarında geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir. 
6 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 24/6/1985 Pazartesi 

günü mesai saati sonuna kadardır. 
7 — İstekliler teklif mektuplarını 28/6/1985 Cuma günü saat 14.00'e kadar 

makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez keyfi

yet ilân olunur. 7734 / l - l 

Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktarı yazılı röntgen filmleri ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır: 

1 — a) 266.400 Kutu 100'lük Ambalajlı Standart Eb'adlı Röntgen Filmi 
b) 18.000 Kutu 150'lik Ambalajlı Diş Röntgen Filmi satın alınacaktır. 

2 — İhaleye ait tekliflerin 30/7/1985 Salı günü saat 14.30'a kadar Genel Mü
dürlük Haberleşme ve Arşiv Müdülüğüne tevdi edilmiş olması lazımdır. 

3 — Teklifler aynı gün saat 15.00'de Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır. 
4 — Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlüğümüzden, İstanbul'da Kızılay 

İstanbul Müdürlüğümüzden beheri 5.000.— TL. mukabilinde temin edilebilir. 
5 — Postada vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 
6 — Derneğimiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir. 7897 / 2-1 



11 Haziran 1885 — Sayı.- 18781 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 3 

T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü,Merkez 
Satın al ma Komisyonu Başkanlığından: 

1 — Teşkilatımızın ihtiyacı olan, aşağıda; Cinsi, miktarı, muhammen bedeli 
ve geçici teminatı belirtilen 31 kalem telsiz yedek parçaları 2886 sayılı Devlet İha
le Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre ka
palı teklif usulü ile satınalınacaktır. 

2 — Eksiltme ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler 1000.— TL. karşılığında 
Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesislerindeki 2 Nolu binada Merkez Satınalma 
Komisyonundan temin edilebilir. Ayrıca bu adreste ücretsiz görülebilir. Posta ile 
şartname istenemez. 

3 — İhale Orman Genel Müdürlüğü, Merkez Satınalma Komisyonu Başkan
lığı, 2 Nolu Bina Kat ı. Gazi - ANKARA adresinde 3/7/1985 günü saat 15.00'de ya
pılacaktır. 

4 — Tekliflerin 3/7/1985 günü saat 14.00'e kadar Orman Genel Müdürlüğü 
Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmesi gereklidir. Saat 14.00'den 
sonra verilecek veya postada meydana gelecek gecikme sebebiyle bu saatten son
ra ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. 

5 — İstekliler ihalenin tamamına veya bir kısmına katılabilirler. 
6 — İsteklilerde aranılan nitelik ve belgelen 
a) İstenilen geçici teminat ve belgeleri havi teklif mektubu veya proforma 

fatura, 
b) 1985 yılı içerisinde faaliyette bulunduğuna dair belge, 
c) Kanuni ikametgah sahibi olmak, 
d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 
e) Şartnamede yazılı diğer belgeleri eksiksiz vermek, 
7 — Kurumumuz 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak

ta ve dilediğine vermekte serbesttir. 
Cinsi: Aerotron Telsiz, Talco Telsiz, Ventura El telsizi, G-E El Telsizi, Ven-

tura Sırt Telsizi, motorlu el telsizi yedek parçalan, Kalemi: 31, Tahmini Bedel: 
57.655.860.— TL., Geçici Teminat Miktan : 1.729.675,—. 7858 /1-1 

Milli Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından: 

1 — T.S.K. lerinın ihtiyacı için 1 adet Digital Subtraction Angiography Sys
tem, 1 adet 500 MA -125 KV Çift masa çift tüp fluroskopl TV sistemli röntgen teş
his cihazı, 1 adet Angioplasti seti 2886 sayılı Kanunun 51 - p maddesi gereğince 
yurt dışından satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 9 Ağustos 1985 günü saat 10.00'da M.S.B. lığı Dış Ted D. Başkan
lığında yapılacaktır. Şartnameler yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir Levazım 
Amirliklerinden yurt dışında Washington, Londra, Bonn, Paris, Roma, Oslo, Otto
wa Tokyo Silfthlı Kuvvetleri Ateşeliklerinden BWB ve NAMSA Türk As. İrt. Hyt. 
Başkanhklanndan dilekçe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığı üc
retsiz temin edilir. 

3 — İhale kapsamında yer alan malzeme ve yedek parçaların hepsine tek
lif verilebileceği gibi malzemenin komple ve kombine özelliğini muhafaza etmek 
şartıyla ayn ayn da teklif verilebilir. 

4 — Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
5 — Usulüne uygun teklifler en geç 28 Ağustos 1985 günü saat 17.00'ye ka

dar M.S.B. Dış Ted. D. Başkanlığında bulundurulacak, postadaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. 7891 / l - l 



Sayfa.- 6« RESMİ GAZETE 11 Haziran 1085 — Sayı: 18781 

Malatya Valiliğinden: 

özel İdare Müdürlüğünün; 
1 — Malatya Merkezde özel İdare Müdürlüğü tarafından yaptırılacak iş-

banı, lojman ve hizmet binası işi, 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrası 
gereğince kapalı teklif usulü ile iki yıla sari olarak ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 154.102.642,— lira olup geçici teminatı 4.623.079,— lira
dır. 

3 — İhale 28 Haziran 1985 Cuma günü saat 15.00'de İl Daimi Encümeni ta
rafından İl Daimî Encümen salonunda yapılacaktır. 

4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Özel İdare Müdürlüğü ile Bayındır
lık ve İskân Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin; İhaleye şartnamesi ve eki özel Şartnameye, Yapı Tesis ve 
Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve Uygun Bedel'e alt Kriterler 
Tebliğine göre: 

A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Yapı araçları, 
b) Teknik personel, 
c) Mali durum, 
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 

İçin ayrı ayrı düzenlenecektir), bildirimi ve belgelerini, 
e) (B) grubundan enaz, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (as

lını ibraz etmek kaydıyla) suretini İlimiz Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne ve
receklerdir. 

B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) 1985 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini 
c) İmza sirkülerini, 
d) 4.623.079,— liraya ait geçici teminat makbuz veya mektubunu ihtiva eden 

kapah zarfları ihale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi 24 Haziran 1985 

Pazartesi günü mesai saati bitimine kadardır. 
7 — İstekliler teklif mektuplarını 28 Haziran 1985 Cuma günü saat 14.00'de 

kadar makbuz karşılığı ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 7893 /1-1 

•—, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

4000 KG. KLOR PARAFİN SATİN ALINACAKTIR. 
Kurumumuz Kırıkkale Barut Fabrikasının ihtiyacı için 4000 Kg. Klor Parafin 

malzemesi satmalınacaktır. 
Bu işe ait Teknik ve İdari Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım 

Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Cad. No : 88 Taksim/ İSTANBUL adresin
deki İstanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

Bu ihaleye İştirak edecek firmaların şartnamelerine göre hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarım kapalı bir zarf içerisinde engeç 17 Haziran 1985 günü saat 
17.00'ye kadar M K E Kurumu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğümüze gön
dermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmadığından ihaleyi 
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte ser
besttir. 7737 / 1-1 
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TCDD. Sivas Demiryolu Makinaları Sanayi Müessesesi Alım-Satım ve ihale 
Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç 
piyasadan kapalı zarf yöntemi İle satın alınacaktır. 

2 — ihale 9/7/1985 günü saat 14.00'de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve İhale 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 2,5 u geçici temi
nat alınacaktır. 

4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Mü-
dürlüğü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecik
meler dikkate alınmaz. 

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte 
tamamen serbesttir. 

SATIN ALINACAK MALZEMENİN : 

Cinsi Miktarı 

Dijitalli ve Koordinattı Tablalı Sütunlu Matkap Tezgahı 2 Adet 
Sütunlu Matkap Tezgahı 2 Adet 

7894 / l - l 

Milli Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından: 

1 — K.KJC. lığı İhtiyacı için 1985-1990 yıllarına sari olarak; 1985 yılı için 
3 set, 1986 yılı için 3 set, 1987 yılı için 3 set. 1988 yılı için 4 set. 1989 yılı için 5 set, 
1990 yılı için 5 set, olmak üzere toplam 23 set Şerit Ribon Köprü 1601 sayılı Kanun 
ve 2886 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince yurt dışından satın alınacaktır. 

l . Bir set'i teşkil eden ana ünite miktarları: 
a) İç Tombaz 30 adet 
b) Rampa Tombazı 12 adet 
c) Taşıyıcı araç 42 adet 
di Kurma teçhizatı ve aksesuar 2 takım 
e) Tamir ve bakım teçhizatı 2 takım 
2 — ihale kapsamında yer alan malzeme ve yedek parçaların hepsine tek

lif verilebileceği gibi malzemenin komple ve kombine özelliğini muhafaza etmek 
suretiyle ayrı ayrı da teklif verilebilir. 

3 İhalesi 31 Temmuz 1985 günü saat 10.00'da M.S.B. Dış Ted D. Bşk. lığın
da yapılacaktır. Şartnameler yurt içinde Ankara, İstanbul. İzmir Levazım Amirlik
lerinden (Dilekçe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığı) ve yurt dışın
dan Washington. Londra. Paris. Roma, Oslo, Ottowa, Toyko. BWB ve NAMSA Türk 
As. lrt. Heyeti Başkanlığından, Bonn Silahlı Kuvvetler Ateşeliklerinden ücretsiz 
temin edilir. Geçici teminat alınmayacak, telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara 
cevap verilmeyecektir. 

4 — Usulüne uygun teklifler en geç 30 Temmuz 1985 günü saat 17.00'ye ka
dar MS.B. Dış Ted. D. Başkanlığında bulundurulacak, postadaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. 7856/1-1 
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Çeşitli ilânlar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

S I N A V L A P E R S O N E L A L I N A C A K T I R 
İl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında çalış

tın lmak üzere, İlkokul, Or taoku l , Lise ve Dengi O k u l mezunları ile Yüksek O k u l 
me/unları arasından aşağıda bel irt i len sınav merkezlerinde karşılarında gösterilen 
i l l e r in unvan, sınıf, derece ve sayıda belirtilen kadrolarına sınavla personel alına
caktır. 

2) Sınavlar 9/7/19C5 tar ihinde Bursa, İzmir, Konya, Ma la tya , Samsun ve Ada 
na i l ler inde yapılacaktır. Müracaatlar anılan Merkez lerdeki Bölge Müdürlüklerimi
ze en geç 24/6/1985 t a r ih i mesai saati sonuna kadar b izzat elden veya posta ile 
yapılması gerekmekte olup, Postada vaki gecikmeler d ikkate alınmaz. 

3) A — Genel Şartlar •. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inc i maddesindeki şartları 

taşımak. 
B — Özel Şartlar : 
1 — Erkek adayların a s k t - l i k görevini yapmış olmaları, 
2 — Sınava katılacak aday larm sınav tarihinde 18 yaşım tamamlamış olma

ları, 
3 — Teknisyen, Ka lor i f e rc i ve Santral M e m u r u olarak sınava gireceklerin e ı 

az 3 yıllık bonservis ile müracaat etmeleri, 
4 — Şoför imtihanı için müracaat edenlerin Profesyonel Şoför ehliyetine sa 

hip olmaları. (Ağır vasıta ehl iyet i olanlar tercih sebebidir.) 
C — BAŞVURMA : 
Sınava katılacak adayların en geç 24/6/1985 tarihine kada r çalışmak istedik

ler i i l l e r in hizasındaki sınav yer i Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri ve mü
racaatlarında hangi görev için, hangi Bölgede çalışmak istedikler ini bel irtmeleri 
gerekmektedir. Bel ir tmeyenler in talepleri d ikkate alınmayacaktır. 

Sınav Merkez ler i Talep Edilecek i l l e r 

Dursa Bursa, Kocael i , İstanbul, Edirne, Eskişehir, 

i z m i r İzmir, Kütahya, Aydın, 

K o n y a Konya, Ankara , Kayseri , 

Ma l a t ya Ma la tya , Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Van , Sivas, 

Samsun Samsun, Trabzon, Zonguldak, 

A d a n a Adana . Gaziantep, Anta lya , 

Eklenecek Belgeler 

a) öğrenim Belgesi (Aslı veya tasdikli sureti) 

b) Nüfus Cüzdanı tasd ik l i sureti , 

c) 2 adet vesikalık fotoğraf 

d) Ehl iyetnamenin tasd ik l i sureti 

e) Dakti lograf adaylarının onparmak daktilo bildiklerine dair belge (Tica
ret Lisesi mezun lan hariç) 

4 — Sınav giriş belgesini ibraz etmeyenler sınava alınmayacaklardır. 
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5 — Sınav yeri ve saati, sınav yapılacak il merkezindeki Bölge Müdürlükle
rinde ilan edilecektir. 

6 — Sınavlar yazılı ve mülakat olarak (Daktilograflar uygulamalı! iki aşa
mada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarı gösterenler için mülakat tarihi bilahare 
sınav merkezlerindeki Bölge Müdürlüklerince ilân edilecektir. 

7 — Smavı kazanan adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturma
ları müsbet sonuçlanmadığı takdirde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış 
olsa bile görevine son verilecektir. 

M E R K E Z 
Kadro Kadro 

Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Tahsili 

Memur G.İ.H. 6-13 55 Yüksekokul. Lise ve 
Dengi Okul 

Hizmetli (Aşçı-
Bahçıvan) Y.H.S. 10-13 5 İlkokul 

T A Ş R A 
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.Î.H. 6-12 14 Yüksekokul, Lise ve 

Dengi Okul 
Daktilograf G.İ.H. 10 2 Lise ve Dengi Okul 
Teknisyen T.H.S. 10 1 Meslek Lisesi 
Dağıtıcı Y.H.S. 13 1 ilkokul 
Bekçi Y.H.S. 12 1 İlkokul 
Kaloriferci Y.H.S. 12 1 İlkokul 
KOCAELİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.İ.H. 6-12 8 Yüksekokul, Lise ve 

Dengi Okul 
Daktilograf Gİ.H. 11-12 2 Ortaokul. Lise ve 

Dengi Okul 
Dağıtıcı Y.H.S. 12 1 İlkokul 

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.İ.H. 6-12 40 Yüksekokul, Lise ve 

Dengi Okul 
Daktilograf G.İ.H. 10-11 5 Ortaokul, Lise ve 

Dengi Okul 
Santral Memuru G.İ.H. 11 1 Ortaokul 
Teknisyen T.H.S. 0 1 Meslek Lisesi 
Dağıtıcı Y.H.S. 12 3 İlkokul 
Bekçi Y.RS. 13 1 İlkokul 
Hizmetli Y.H.S. 13 2 İlkokul 
Kaloriferci Y.H.S. 11 l Ortaokul 

EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 6-12 5 Yüksekokul, Lise ve 

Dengi Okul 
Daktilograf G.İ.H. 12 1 Ortaokul, Lise ve 

Dengi Okul 
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Kadro Unvanı 

Dağıtıcı 
Hizmetli 

Sınıfı 

Y.H.S. 
Y.H.S. 

Kadro 
Derecesi 

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.İ.H. 

Dağıtıcı Y.H.S. 

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.İ.H. 

Daktilograf G.İ.H. 
Santral Memuru G.İ.H. 
Teknisyen T.H.S. 

Dağıtıcı Y.H.S. 
Hizmeüi Y.H.S. 

KÜTAHYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Memur G.İ.H. 

Daktilograf G.İ.H. 

Dağıtıcı Y.H.S. 

AYDIN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Memur G.İ.H. 

Daktilograf 

Dağıtıcı 
1 lizmetli 

G.İ.H. 

Y.H.S. 
Y.H.S. 

13 
12 

6-12 

12-13 

6- 12 

10 
12 
9 

11-12 
12 

7- 12 

12 

13 

7-12 

12 

12 
12 

MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Kadro 
Adedi 

ı 
ı 

9 

2 

28 

4 
1 
1 

2 
1 

8 

1 

Tahsili 

İlkokul 
İlkokul 

Yüksekokul Lise ve 
Dengi Okul 
İlkokul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul, Ortaokul 
Lise ve Dengi Okul 
İlkokul ve Ortaokul 
Meslek Lisesi 

İlkokul 
İlkokul 

Yüksekokul. Lise ve 
Dengi Okul 
Ortaokul. Lise ve Dengi 
Okul 

ilkokul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Lise ve Dengi Okul 

İlkokul 
İlkokul 

Memur G.İ.H. 8-12 9 Yüksekokul. Lise ve 
Dengi Okul. Ortaokul 

Daktilograf G.İ.H. 11 1 Lise ve Dengi Okul 
Şoför G.İ.H. 11 1 Ortaokul ve Lise 
Teknisyen T.H.S. 9 1 Meslek Lisesi 
Dağıtıcı Y.H.S. 12 1 İlkokul 
Bekçi Y.H.S. 12 1 İlkokul 
Hizmetli Y.H.S. 13 1 İlkokul 
Kaloriferci Y.H.S. 13 ı İlkokul 

ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.İ.H. 10-12 6 Ortaokul, Lise ve 

Dengi Okul 
Daklitoğraf G.İ.H. 10-12 2 Ortaokul, Lise ve 

Dengi Okul 
Dağıtıcı Y.H.S. 13 1 İlkokul 
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Kadro Unvanı Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 7-12 

Dağıtıcı Y.H.S. 

ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Daktilograf G.I.H. 

Santral Memuru G.I.H. 
Şoför G.I.H. 

Teknisyen T.H.S. 
Dağıtıcı Y.H.S. 
Bekçi Y.H.S. 
Kaloriferci Y.H.S. 

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Daktilograf G.I.H. 
Dağıtıcı Y.H.S. 

SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 
Daktilograf G.I.H. 

KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Daktilograf G.I.H. 

Dağıtıcı Y.H.S. 

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Teknisyen T.H.S. 
Şoför G.I.H. 
Dağıtıcı Y.H.S. 
Bekçi Y.H.S. 

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

13 

7-12 

11- 12 

12 
12 

11 
12- 13 
12 
12 

6-12 

12 
12 

10-12 
12 

6-12 

10-12 

12 

6-12 

11 
10 
11 
12 

6-12 

Kadro 
Adedi 

5 

l 

15 

Tahsili 

30 

l 
1 
1 
1 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 
İlkokul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Ortaokul, Lis<* ve 
Dengi Okul 
İlkokul ve Ortaokul 
Ortaokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Meslek Lisesi 
ilkokul 
İlkokul 
İlkokul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Lise ve Dengi Okul 
ilkokul 

Lise ve Dengi Okul 
Ortaokul, Lise ve 
Dengi Okul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 

Ortaokul, Lise ve 
Dengi Okul 
İlkokul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Meslek Lisesi 
Lise 
ilkokul 
ilkokul 

Yüksekokul. Use ve 
Dengi Okul 
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Kadro Unvanı Sınıfı 

Daktilograf G.I.H. 

Teknisyen T.H.S. 
Dağıtıcı Y.H.S. 
Kaloriferci Y.H.S. 

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Dağıtıcı Y.H.S. 

ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur 

Daktilograf 

G.I.H. 

G.I.H. 

Dağıtıcı Y.H.S. 

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Dağıtıcı Y.H.S. 

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Daklitoğral G.I.H. 

Santral Memuru G.I.H. 
Teknisyen T.H.S. 
Dağıtıcı Y.H.S. 
Bekçi Y.HS. 
Kaloriferci Y.H.S. 

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 

Daktilograf G.I.H. 
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Memur G.I.H. 
Daktilograf G.I.H. 
Hizmotli Y.H.S. 

Kadro 
Derecesi 

10-12 

10 

13 

12 

10-12 

12 

10-12 

11 

12-13 

10-12 

13 

0-12 

10-12 

12 

» 

12 

12 

12 

7-12 

12 

10-12 
10 
13 

Kadro 
Adedi 

l 

ı 

ı 

ıo 

1 

7 

1 

2 

0 

1 

12 

Tahsili 

Ortaokul. Lise ve 
Dengi Okul 
Meslek Lisesi 
ilkokul 
İlkokul 

Ortaokul, Lise ve 
Dengi Okul 
ilkokul 

Ortaokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Ortaokul. Lise ve 
Dengi Okul 
ilkokul 

Ortaokul, Lise ve 
Dengi Okul 
İlkokul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Ortaokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Ortaokul 
Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
ilkokul 

Yüksekokul, Lise ve 
Dengi Okul 
Lise ve Dengi Okul 

Lise ve Dengi Okul 
Lise ve Dengi Okul 
İlkokul 

798"/ / l - l 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Vakfın Adı: Uzunköprü Huzur ve Dinlenme Evi V. 
Vakfedenler.- Günalp Varol, Yalçın Doğru Güven, Sadi Aşkın, Gürbüz özsoy, 

Vasfi Çatalkaya, Osman Canaz, Edip Baysal, Nurhan Erk, Hamdi Buzcu, Halil Yağ
cı, Ahmet Akalın, Burhan özdemetokalı, Hilmi Gönül Kapan, Rafet Dağlı, Hüseyin 
Çelebi, Sakıp Şar, S. Sun Yalçınkaya, Erdoğan Babacan, Candoğan Duru, Mehmet 
Nar. Hikmet özdogan, Sabahattin Engin, Mustafa Keskin. 

Vakfın İkametgahı: Uzunköprü 
Tecsil Kararını Veven Mahkemenin Adı: Uzunköprü Asliye Hukuk Mahke

mesinin 30/10/1984 gün. E. 1984/849, K. 984/834 sayılı kararı, 
Vakfın Gayesi: Yaşlı, yanlız ve kimsesiz korunmaya muhtaç yurttaşların her 

türlü endişeden uzak huzur içinde yaşamlarım ve hastalık halinde bakım ve teda
vilerini sağlamaktır. 

Vakfın Mal Varlığı: 1.000.000.— TL. dır. 
Vakfın Organları.- Genel Kurul Mütevelli Heyeti 
Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzü

ğün 13. maddesi gereğince ilan olunur. 7912 • _ 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Bakanlığımıza ait 39 kalem Laboratuar malzemelerine ait taahhüdünü yerine 
getirmeyen Onitay İhracat - İthalat (Yılmaz Oktay) firmasına 2886 sayılı yasanın 
84. maddesine göre ilan tarihinden itibaren bir yıl süre ile Devlet İhalelerine katıl
maktan yasaklama kararı verilmiştir. Duyurulur. 7921 / l - l 

e 
Bandırma Belediye Başkanlığından: 

Belediyemize ait 4 nolu sahil gazinosu ihalesine iştirak edip, ihale üzerinde 
kaldığı halde mukavele yapmaktan imtina eden İsmail Bilgin'e 2886 sayılı devlet 
ihale kanununun 84/3 maddesi gereğince 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan men 
cezası verilmiştir. 

İlan olunur. 7896 / ı-l 

• 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İ l i : Tekirdağ, İlçesi: Malkara, Köyü veya Mevkii: Yaylagöne, Madenin Cinsi: 
Maden Kömürü, Ruhsatnamenin Tarihi: 29/6/1968, Numarası: İR. 317 tecditli. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : Cevizli Ayazmadan Yaylagöne Köyü Okuluna düz hat. 
Doğusu : Yaylagöne Köyü Okulundan Danışmen Köyü Okuluna düz hat. 
Güneyi: Danışmen Köyü Okulundan Ermeni Ayazma Burnuna doğru hat. 
Batısı: Ermeni Ayazma Burnundan Cevizli Ayazmaya doğru hat. 
Yukarıda mevkü, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş maden kömürü madeni 

için Latif Garzan uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 
itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 

gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak İtirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden 
Kanununun 65 ncl maddesi gereğince ilân olunur. 7588 / 2-2 
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DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA 
Ankara Ticaret odasına 10321 Ticaret Sicil ve 10/317 Oda Sicil no ile kayıtlı: 

Müteahhit Kanlber Sönmez (Rüzgarlı Sokak Halk Çarşısı No: 3 Ulus/ANKARA) 
2886 sayılı Kanunun 84 ncü maddesi gereğince; 27 Eylül 1985 tarihinden itibaren 12 
(oniki) ay müddetle Devlet İhalelerine katılmaktan geçici olarak yasaklanmıştır. 

1 İanen duyurulur. 7735/1-1 • 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

No : 2820 Tarihi : 4/6/1985 
Salen Energy AB 
Salen Energy AB. S -106 09 Stockholm, İsveç 
Ankara, Bahçelievler 4. Cadde No: 47/8 

Hak sahibi şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Lehine hak tesis edilecek şirket
lerin adı 1) Esso Exploration Turkey S.A 

2) Largus Exploration AB 
Merkezleri : 1) 12727 Kimberley Lane Houston, Texas 77024 

U . S . A 
2) Largus Exploration AB, S-106 09 Stock

holm, isveç 
Türkiye'deki adresleri -. 1) Ankara, Çankaya, Cînnah Caddesi No : 96/8 

2) Ankara, Bahçelievler 4. Cadde No: 47/8 
Tesis ve tescil edilecek petrol , Petrol aramak ve bulunacak petrolden hisse al 
hakkının mahiyeti : mak hakkı. 
Müracaat Tarihi : 10/5/1985 

Genel Müdürlüğümüzün 9/1/1965 gün, 2766 sayılı petrol hakkına mütealik 
kararı ile üzerlerinde Salen Energy AB şirketi lehine hak tesis ve tescil edilmiş 
bulunan ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketinin XIII No.lu Hatay petrol bölge
sinde sahip bulunduğu AR/TP A/1882.1883, 1955,1956,2141,2419 hak sıra numaralı pet
rol arama ruhsätnameleriyle ilgili olarak, Salen Energy AB şirketi lehine tesis ve 
tescil edilmiş olan haklar üzerinde, Salen Energy AB aleyhine ve Esso Explorati
on Turkey SA . ile Largus exploration AB şirketleri lehine hak tesis ve tescili için 
adı geçen şirketlerin 10/5/1985 tarihinde Genel Müdürlüğümüze yapmış oldukları 
müracaatları incelenip, milli menfaatler ve Petrol Kanununun maksad maddesi açı
sından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 31/5/1985 günlü olurları alın
dıktan sonra: 

AR/TPA/1882, 1883. 1955, 1956, 2141, 2419 hak sıra numaralı altı adet petrol 
arama ruhsatnamesi sahasında, İsveç tabiyetli Salen Energy AB şirketi lehine te
sis ve Petrol Sicili'ne tescil edilmiş bulunan: 

«AR/TPA/1882, 1883. 1955, 1956, 2141. 2419 hak sıra numaralı ruhsatların uza
tılmış veya yenilenmiş azami süreleri ile sınırlı olarak arama yapmak hakkı ile. 
Bu ruhsatname sahalarında petrol keşfedilmesi halinde, bulunacak petrolden - ta
rafların akdettikleri sözleşme kendi aralarında geçerli olmak üzere - Genel Müdür
lüğümüzün 9/1/1985 gün, 2766 sayılı ve 31/3/1980 gün, 2141 sayılı petrol hakkına 
müteallik kararlarında belirtildiği üzere tesis ve Petrol Sicili'ne tescil edilmiş bu
lunan biçim ve nisbetlerde pay almak ve tasarruf etmek» 
hakkının - tarafların akdettikleri devir senedi kendi aralarında geçerli olmak üze
re • her bir ruhsat için, gayri kabili ifraz ve tecezzi % 60 şayi hissesinin Esso Exp-
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loration Turkey S.A. ve % 8 şayi hissesinin de Largus Exploration AB şirketi le
hine devrine ve bir hak olarak tesis ve Petrol Sicili'ne tesciline, sözkonusu hak 
devrinin Salen Energy AB şirketi aleyhine bir takyid olarak tesis ve Petrol Sicili'
ne tesciline 6326 Sayılı Petrol Kanununun 2, 4. 20, 34, 35 ve 36. maddeleri gereğince 
karar verildi. 7914/1 / i - i 

• 1 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden 

P E T R O L H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
r—• 

No : 2821 T a r i h i : 4/6/1985 
Şirketin adı : Tür - K a n Petrol L t d 
Merkez i : 700 Gu l f Canada Square 401 -9th. Avenue 

S.W. Calgary, A lbe r ta - K A N A D A 
Türkiye'deki adresi : A n k a r a , Çankaya A b d u l l a h Cevdet Sokak N o : 

U/2 
Petro l hakkının mahiyet i : A r a m a ruhsatnamesi 
Bölgesi ve saha işareti .- XII No. lu Gaziantep TÜR/XII/F 
İli : Adıyaman, Kahramanmaraş 
Yüzölçümü •. 34.905 Hektar 
H a k sıra No. ı AR/TÜR/2519 
Müracaat tar ih i .- 11/2/1985 

A r a m a sahasının h u d u d u : (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 
1/25.000 ölçekli U r f a M39 - a3 paftasına isabet eden 939 metre rakımlı Höblek Tepe 
üzerindeki n irengi noktasından N 2 derece 35 d a k i k a ist ikamet ve 1.030 metre me, 
saf ede bu lunan (a) köşesinden başlayarak 5.579 metre güneyde (b) ye doğru hat, 
(b) den 22.004 metre batıda (c) ye doğru hat, (c) den 4.592 metre güneyde (d) ye 
doğru hat, (d) den 14.67 metre batıda (e) ye doğru hat, (e) den 185 metre güney
de (f) ye doğru hat, (f) den 7.339 metre batıda (g) ye doğru hat. « ( g ) köşesi 1/25.000 
ölçekli Gaziantep M38 - b4 paftasına isabet eden 1.502 metre rakımlı Musta fa Kayası 
Tepe üzerindeki n i reng i noktasından N 309 derece 25 d a k i k a ist ikamet ve 1.960 
metre mesafededir.» (g) den 10.357 metre kuzeyde (h) ye doğru hat, (h) den 43.979 
metre doğuda başlangıç noktası o lan (a) y a doğru hat. 

Tür.-Kan Petro l Ltd . Şirketinin mevki i , hududu ve yüzöiçümü yukarıda gös
terilmiş bulunan saha için petrol a r ama ruhsatnamesi ver i lmesi talebine ait ev
rakı incelenerek Petrol K a n u n u ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şart
l a r bakımından uygunluğu tesbit edilmiştir. Ancak talep o lunan a rama sahası içe
ris inde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı O r m a n Kanununun 16. 
maddesi gereğince Tarım O r m a n ve Köyişleri Bakanlığından istenen muvafakat 2808 
Sayılı K a n u n l a değişik 6326 Sayılı K a n u n u n 24/1. maddesinde sözü edilen i k i ay 
içinde sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakat alınmış sayılarak, 
şirketin faal iyet ler i Devlet Ormanlarına girdikçe O r m a n İdaresine haber verile
rek örneğine uygun taahhüt senedi ile 2500 liralık kefaletname veri lmesi kaydıyla 
ta l ip şirkete mezkûr sahaya şamil o lmak üzere 2808 Sayılı K a n u n l a değişik 6328 
Sayılı Petrol K a n u n u n u n 20, 51, 55. maddeleri gereğince dört yıl süre i le petrol 
a r a m a ruhsatnamesi İtasına k a r a r ver i ld i . 

Yukarıda yazılı k a r a r gereğince Tür-Kan Petrol L td . Şirketine b u kar a r m 
yayımı tarihinde b i r adet petrol a r ama ruhsatnamesi verilmiştir. 

7914/2/1-1 
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Recin! Gaoete Fihristi 

Y a s a m a Bölümü: 

Kanunlar Sayfa 

3214 1985 M a l i Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da K a n u n 

3215 2/7/1953 Ta r ih ve 6095 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Da i r K a n u n 

3216 Bazı Suç Fa i l l e r i Hakkında Uygulanacak Hükümlere Da i r 
K a n u n 

3217 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine D a i r K a n u n u n Bazı 
Maddeler in in Değiştirilmesi ve Aynı K a n u n a Üç Ek Madde 
i lavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli K a n u n u n u n 44 üncü 
Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz K a n u n u n u n 27 nc i 
Maddesinin Değiştirilmesine Da i r Kanun 

1 

2 

3 

5 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

K a n u n Hükmünde K a r a r n a m e 

— 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 'nun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesi Hakkında K a n u n Hükmünde Kararname 

Cumhurbaşkanlığına V e k i l l i k E tme tşleml 

9 

— Cumhurbaşkanına Vekalet Te/keresi 

B a k a n l a r a V e k i l l i k E t m e tşleml 

10 

— Devlet Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına Vekalet Tezkereleri 

Bakanlar Kıtruhı Kararlan 

10 

85/9544 Goz N u r u n u K o r u m a Vakfına Ve rg i Muaf iye t i Tanınmasına 
D a i r K a r a r 

85/9569 Rıhtım Resminin RO/RO Gemisi, Trenferisi ve Feribot ile Ta
şınan M a l l a r için Sıfıra indiri lmesine Da i r K a r a r 

A t a m a Kararları 

11 

12 

— Dışişleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına-Ait A tama la r 
Müşterek K a r a r l a r 

13 

— içişleri Bakanlığına A i t Dört Adet Müşterek K a r a r 
Yönetmelikler 

14 

— Sanayi ve Ticaret, Yıldız Üniversitesi i l e Sayıştay Başkanlığına A i t 
Yönetmelikler 

Yargı Bölümü: 

16 

— Anayasa Mahkemesine A i t B i r Karar 
— İlanlar 

21 
29 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


