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BÖLÜM - I
Genel Hükümler

Konu ve Amaç :

MADDE 1. — Bu Kanunun konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırı
larak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak
amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasar
ruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir.
Kapsam :

MADDE 2. — Menkul kıymetlerin halka ara ve bu yolla satışı, bunları çıka
ran anonim ortaklıklar ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren yardımcı kuruluş
lar bu Kanun hükümlerine tabidir.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Tanımlar:

MADDE 3. — Bu Kanunda yer alan 'bazı deyimlerin anlamları aşağıda göste
rilmiştir,
a) Kurul: Bu Kanunun IV ncü bölümünde düzenlenen Sermaye Piyasası Ku
ruludur.
b) Menkul Kıymetler : Ortaklık veya alacaklılık sağlayarak, belli bir meblağı
temsil eden; hisse senetleri, tahviller ve Hazine bonoları gibi kıymetlerdir. Bunlar
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dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yü
kümlülüklerini içeren her türlü evrakın halka arz ve bu yolla satışı da menkul kıy
metler hükümlerine tabidir.
c) Halka Arz : Menkul kıymetlerin satın alınması için yazılı, sözlü veya re
simli şekilde her türlü yoldan halka çağında bulunmayı ifade eder.
Halkı bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet etmek de
menkul kıymetlerin halka arzı sayılır.
d) Kayıtlı Sermaye : Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bu
lunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin ar
tırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami
miktarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir.
e) Başlangıç Sermayesi : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olma
ları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayeleridir.
f) Çıkarılmış Sermaye : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapıl
mış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.
BÖLÜM - II
Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Satışı
Halka Arz ismi:

MADDE 4. — Menkul kıymetlerin halka arzı için Kuruldan bu Kanun uyarın
ca izin alınması zorunludur.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz
yoluyla satılamaz.
İzin alınmaksızın halka arz edilen menkul kıymetlerin satışını durdurmaya ve
gerekli tedbirleri almaya, satılan kısmın karşılığı için Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 103 ncü maddesi uyarınca ihtiyati tedbir istemeye Kurul yetkilidir. İzin
siz arz ve satıştan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk saklıdır.
Genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idareler ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri tarafından çıkarılacak menkul kıymetlerin halka arzı için izin alınması ge
rekmez. Ancak halka arz edilen bu menkul kıymetler hakkında Kurula bilgi verilir.
İzin Verilmesi:

MADDE 5. — Halka arz izni için yapılacak başvuruya menkul kıymetleri çı
karan ortaklığın esas sözleşmesi, izahname ve Kurulun gerekli gördüğü diğer belge
ve raporlar eklenir.
Belgeler üzerinde yapılacak incelemede gerçeğe uygun bir yargıya varılmasını
sağlayacak bilgilerin tam ve doğru olarak açıklanıp açıklanmadığı hususu araştırı
lır. Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir süre
de tamamlanması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan başvu
rular düşer.
İncelemeler sonunda, açıklamaların yeterli ve doğru olduğu sonucuna varıldığı
takdirde menkul kıymetlerin halka arzına izin verilir. Açıklamaların yeterli ve ger
çeğe uygun bulunmadığı veya halka arzın kamu yararına aykırı düşeceği ya da hal
kın İstismarına yol açacağı kanısına varıldığı takdirde, gerekçe gösterilmek suretiyle
başvuru reddedilir.
Başvurular en çok otuz gün İçinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması
için verilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.
Kurul tarafından, tahvillerin halka arzına izin verilirken, satışa çıkarılacak tah
villerin miktar, faiz ve satış şartlarının tespitinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından alınmış olan kararlara uyulur. Halka arz edilecek tahvillerin İhracı
için Merkez Bankasından ayrıca izin alınması gerekmez.
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Halka Arzın Şekli :

MADDE 6. — Menkul kıymetlerin halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır. İzahnamede hangi bilgilerin bulunacağı hisse senetleri ve tahvil ihraç
ları bakımından ayrı ayrı olmak üzere Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerindeki
hususlar gözönünde tutularak Kurul tarafından belirlenir.
Halka arz i z n i n i n verilmesinden sonra izahname ticaret siciline tescil ve ilan
edilir. Halkın menkul kıymetleri satın almaya davet edilmesi, izahname ve esas söz
leşmenin Kurul tarafından gerekli görülecek maddelerinin ekleneceği bir sirküler İle
yapılır. Yayın organları ile yapılacak diğer ilanların esasları Kurul tarafından tespit
edilir.
Halka yapılacak ilanlar ve açıklamalar, gerçeğe uymayan abartılmış veya ya
nıltıcı bilgileri içeremeyeceği gibi verilen halka arz izninin resmi bir teminat olarak
yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. Kurul bu konuda
yanıltıcı nitelikte gördüğü reklamları yasaklar.
Menkul Kıymetlerin

Halka Satış:

MADDE 7. — Menkul kıymetlerin halka arz yolu ile satışı, arz izninde göste
rilen satış suresi içinde yapılır.
Kurul, halka arz edilen hisse senetlerinin üç ayı geçmemek üzere tanınacak sa
tış süresi sonunda tamamen satılacağı ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay
sahipleri ya da bir veya birkaç aracı kurum veya banka tarafından ortaklığa karşı
taahhüt edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda satılmayan senetlerin kurucular,
pay sahipleri veya aracılar tarafından satın alınıp bedellerinin nakden ödenmesini
kapsar. Kurul, taahhüt kapsamına girecek şartları tespite ve taahhüdün yerine ge
tirileceği hakkında ortaklığa teminat verilmesini istemeye yetkilidir.
Halka arz yoluyla satılan hisse senedi veya geçici ilmühaber bedellerinin tam
olarak nakden ödenmesi şarttır. Ancak aracı kurum ve bankaların taahhütleri sebe
biyle sahip oldukları hisse senetleri veya ilmühaberleri halka satışlarında «bu şart
aranmaz.
Satış sırasında verilen geçici İlmühaberler en geç üç ay İçinde hisse senetle
riyle değiştirilir. Satışı yapılan tahvillerin satış sırasında alıcıya teslimi zorunludur.
Kurul, menkul kıymetlerin halka satışında küçük tasarruf sahiplerinin bunları
almalarını kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alınmasını ortaklık
tan ve satışı yapanlardan isteyebilir.
Borsaya Başvuru:

MADDE 8. — 11 İnci madde kapsamına giren anonim ortaklıklar, çıkardıkları
menkul kıymetleri, satış süresinin sonundan veya halka satıldıklarını öğrendikleri ya
da bu durumun tespit olunduğu tarihten itibaren otuz gün içinde, kote edilmesi isteği
İle, menkul kıymetler ve kambiyo borsalarından birine başvurmakla yükümlüdürler.
Satış Sonuçları Hakkında Bilgi Verme:

MADDE 9. — Menkul kıymetlerin halka arz yolu ile satışım yapan ortaklık
ya da aracı kurum veya bankalar, satış süresinin bitiminden itibaren altı işgünü İçin
de, satışın sonucu hakkında Kurula bilgi vermekle yükümlüdürler.
Verilecek bilgilerin şekil ve esasları Kurul tarafından belirlenir.
İzahnamedeki Değişiklikler :

MADDE 10. — İzahname ile halka açıklanan konularda meydana gelen deği
şikliklerin ilgili anonim ortaklıklarca en geç on gün içinde Kurula bildirilmesi zorun
ludur.
Bildirimin şekil ve esasları Kurul tarafından belirlenir.
Değişiklikler 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre İlan edilir.
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BÖLÜM III
Menkul Kıymetleri Halka Arz Olunan Anonim Ortaklıklar
Kapsam :
MADDE 11. — Menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklar bu Ka
nun hükümlerine tabidir.
Ortak sayısının 100'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim
ortaklıkların hisse senetleri halka. arz olunmuş sayılır.
Kurul, bu Kanuna tabi anonim ortaklıkların kaydını tutar. Ortaklıklar menkul
kıymetlerinin herhangi bir şekilde halka satıldığını, öğrendikleri tarihten itibaren otuz
gün içinde, Kurula bildirmek zorundadırlar. Denetçiler bu durumu öğrendikleri tarihte
ortaklık yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdürler.
Kaytlı Sermaye:

MADDE 12. — Hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan anonim ortak
lıklar ile kurulmuş olup da sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz
edecek olan anonim ortaklıklar, Kuruldan izin almak şartı ile kayıtlı sermaye siste
mini kabul edebilirler.
Bu halde ortaklığın esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve sözleşmede tes
pit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle
yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına
İlişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye artırılabilir,
Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse
senetleri çıkarılamaz.
Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlangıç sermayesinin Maliye Bakanlığı ta
rafından belirlenecek miktardan az olmaması ve unvanlarının kullanıldığı belgelerde çı
karılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur.
Yönetim kurulunun; imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çı
karılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında
veya İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi
için; esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.
TahvilÇikarilması:
MADDE 13. — Hisse senetleri halka satılan anonim ortaklıkların çıkarabile
cekleri toplam tahvil tutarı genel kurulca onaylanan son bilançodaki çıkarılmış ser
maye veya ödenmiş sermaye İle bilançoda görülen yedek akçelerin toplamından, var
sa, zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.
Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.
Tahvil çıkarma yetkisi esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu
takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424 üncü maddeleri hükümleri uygulanmaz.
Hisse Senedi ile Değiştirilebilir

Tahvil :

MADDE 14. — Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin şekil, çıkarılma ve
değiştirilme şart ve usulleri Kurul tarafından tespit ve ilan olunur.
Ortaklık genel kurulu veya yönetim kurulu, hisse senedi ile değiştirilebilir tah
vil sahiplerinin haklarım kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar tarafından hisse se
nedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarılması halinde değiştirme sonucunda verilecek hisse
senetleri ile ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı sermayeyi aşamaz.
Kâr Dağıtım Esasları :

MADDE 15. — Hisse senetleri halka arz yolu ile satılan anonim ortaklıkların
esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Bu oran. Kurul
tarafından tespit olunacak miktardan aşağı olamaz.
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Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması ge
reken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü
ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yöne
tim kurulu üyeleri İle, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına ka
rar verilemez.
Hisse senetleri halka satılan, bir anonim ortaklık; yönetim, denetim veya ser
maye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs
veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak
gibi İşlemlerde bulunarak yıllık kârım azaltamaz.
Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli :

MADDE 16. — 11 nci madde kapsamına giren ortaklıklar, bilançoları ile kâr
ve zarar cetvellerini, yıllık yönetim ve denetim kurulu raporlarım, Kurul tarafından
tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek zorundadırlar.
Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile
denetim raporu Kurul tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde, Türkiye Ti
caret Sicili Gazetesi ile ortaklığın menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin
İlanlarının çıktığı en az iki gazetede ilan olunur. Kurul, bilanço ile kâr ve zarar cet
velinin ilandan önce yönetmelikte tespit edilecek mercilerce incelenerek tasdikini iste
yebilir.
Ortaklık yönetim kurulu, yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim rapo
runu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün İçinde Kurula vermekle yükümlüdür.
BÖLÜM - IV
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurul:

MADDE 17. — Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere tüzelkişiliği haiz,
Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştur.
Kurul, biri başkan, biri başkanvekill olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yetki
lerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır. Merkezi Ankara'dadır. Ge
rekli gördüğü yerlerde büro açabilir.
Kurulun ilgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığı Kurulun
yıllık hesapları İle her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbirleri al
maya yetkilidir.
Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin İşlemler ve alınan tedbirleri gösterir bir
rapor Kurulun yıllık faaliyet raporu ile birlikte Maliye Bakanı tarafından Bakanlar
Kuruluna sunulur.
Başkan ve Üyelerin Seçimi ve Atanması :

MADDE 18. — Kurul; Maliye Bakanlığınca gösterilecek altı aday arasından
üçü; Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T. C. Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar
Birliğince gösterilecek ikişer adaydan birer kişi Bakanlar Kurulu tarafından seçilmek
suretiyle yedi üyeden oluşur.
Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı adayları arasından seçilenlerden birisini
başkan, birisini de başkanvekili olarak görevlendirir.
Başkan, başkanvekili ve üyelerin atanmaları Kararname ile olur. Bakanlıklar ve
T. C. Merkez Bankasınca gösterilecek adayların en az yarısının bünyelerinden olması
şarttır.
Atanma Şartları ve Görev Süreleri :

MADDE 19. — Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atanacakların, yüksek öğrenim
görmüş ve iktisat, maliye, hukuk, bankacılık ve işletmecilik dallarından birinde veya
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birkaçında en az onbeş yıllık tecrübe sahibi olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 nci maddesinin (A) fıkrasının l , 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen
şartları taşımaları zorunludur.
Kurul başkanı, başkanvekili ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten
ler yeniden seçilebilir. Başkan dışındaki üyelerin üçte biri 2 yılda bir yenilenir. Baş
kanlık ve üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde,
boşalan yerlere 18 nci madde esasları dahilinde bir ay içinde seçim ve atama yapılır.
Bu halde atanan, yerine atandığı kimsenin süresini tamamlar.
Atanmaları İçin gerekli şartlan kaybettikleri, durumlarının bu Kanunun 20 nci
maddesine aykırı düştüğü veya Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesinde kusur
ve ihmalleri sabit olduğu takdirde Kurul başkan ve üyeleri süreleri dolmadan Bakanlar
Kurulunca görevden alınırlar.
Yasaklar:

MADDE 20. — Kurul başkan ve üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi
veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamazlar.
Hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki gö
revler ve kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır.
Yemin :

MADDE 21. — Kurul başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı
huzurunda görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük
ile yöneteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeye
ceklerine dair yemin ederler.
Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele İşlerden sayılır. Kurul başkan ve
üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.
Görev ve

Yetkiler:

MADDE 22. — Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :
a) Menkul kıymetlerin halka arzına izin vermek, halka arz ve satışı düzenle
mek, denetlemek ve bu amaçla tebliğler çıkarmak.
b) Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, genel ve özel nitelikte ka
rarlar almak; özellikle bilanço, kâr ve zarar tablosu, yıllık raporlar, denetim raporları
ve diğer tablolar hakkında standartlar tespit etmek ve bunları tebliğlerle duyurmak.
(Bu tebliğler, ortaklık hesaplarının açıklığım ve ilgililerin aydınlatılmasını sağlama
amacım güder ve ortaklığın yönetimine ve içişlerine karışma niteliğinde hükümler
taşıyamaz).
c) Bu Kanun hükümleri gereğince kendisine tevdi edilen bilanço, yıllık raporlar
ve denetim raporları ile diğer belgeleri incelemek, gerekli gördüğü hususlar hak
kında denetçilerden ayrıca rapor istemek; elde ettiği sonuçları değerlendirmek ve or
taklık mali durumunda tehlikeli sayılacak belirtilerin tespiti halinde ortaklığın dik
katini çekmek,
d) Bu Kanuna tabi anonim ortaklıklar ile sermaye piyasasında faaliyette bu
lunan yardımcı kuruluşların faaliyetlerinin bu Kanuna ve ilgili mevzuata uygunluğunu
denetlemek.
e) Ortaklıklar ile sermaye piyasasında faaliyette bulunan yardımcı kuruluşların Kanuna veya esas sözleşme hükümlerine veya İşletme maksat ve konusuna ay
kırı görülen durum ve işlemlerini, gerekli İşlem yapılmak üzere, yetkili mercilere bil
dirmek.
f) Kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul kıymetlerin halka arzının
geçici olarak durdurulması hususunda Maliye Bakanlığına teklifte bulunmak.
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g) Maliye Bakanlığınca istenecek incelemeleri yapmak.
h) Çalışmaları hakkında Maliye Bakanlığına rapor vermek.
i) Sermaye piyasası ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konu
sunda Maliye Bakanlığına öneride bulunmak.
J) Tahviller için verilen halka arz izinleri ve bunların satış sonuçları hakkında
üçer aylık dönemler itibariyle Merkez Bankasına bilgi vermek.
Yönetim ve Çalışma Düzeni :

MADDE 23. — Kurul, başkan bulunmadığı hallerde vekili tarafından yönetilir
ve temsil edilir. Başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve salt ço
ğunlukla karar verir.
Başkan ve üyeler Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 nci maddesinin
3 ncü bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselerle ilgili konulardaki müza
kerelere iştirak edemez ve oylamaya katılamazlar.
rla işbirliği
Diğer Kuruluşlarla
İşbirliği::

MADDE 24. — Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili
resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyebilir. Bunlar söz konum
isteğe cevap vermek ve Kurulun görevlilerine gereken kolaylığı göstermekle yüküm
lüdürler.
Kurul, kanunen başka merciler tarafından takibi gereken hususları ilgili merci
lere intikal ettirir.
Sır Saklama ve Kurulun Para, Evrak ve Malları Hakkında işlenen

Suçlar:

MADDE 25. — a) Kurul başkan ve üyeleri ile personeli ve bu Kanuna göre
görevlendirilen denetim elemanları çalışmaları ve denetlemeleri sırasında İlgililere ve
üçüncü kişilere alt öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullana
mazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
b) Kurulun para, evrak ve her çeşit malları Devlet Malı hükmündedir. Bun
lara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan yahut ihmal eden kurul başkan ve üye
leri ile personeli Devlet memurları gibi cezalandırılırlar.
Bu konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür.
Kurul Personelinin Statüsü:

MADDE 26. — Kurul hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler Kurul
ca devamlı görev yapmak üzere atanan memurlar eliyle yürütülür.
Kurul, gerektiğinde sözleşmeli uzman personel çalıştırabilir.
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesindeki
yasak, Kurul hizmetlerinde de uygulanır.
Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi

:

MADDE 27. — Kurul personeli ile emekliliğe tabi görevlerden Kurul Başkan
lığı ve üyeliklerine atananlar hakkında 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve
değişikliklerine dair hükümler uygulanır.
Başkan ve üyeliklere atananlardan kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik
kurumlarına bağlı olanların, bu kurumlara bağlılıkları devam eder.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kimselerden Kurul Başkanlığı ve
üyeliklerine atananlar ile Kurulda görev alanlar yeniden Devlet memuriyetine dönmek
istedikleri takdirde; Kurulda geçirdikleri süreler, öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri derece ve kademeler saklı kalmak üzere, her yılı bir kademe ilerlemesine
ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
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Akademik unvanların kazanılması İçin gerekli şartlar saklı kalmak kaydıyla
3 ncü fıkra hükmü 1765 sayılı üniversite Personel Kanununa tabi kimseler hakkında
da uygulanır.
Ücret ve Mali Bükümler :

MADDE 28. — a) Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Bakanlar Kurulu
tarafından tespit olunur.
Kurul memurları ve sözleşme ile çalıştırılacak personelin kadroları ve ücretleri,
1 nci fıkradaki ücretler ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçeve
sinde, Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit olunur.
b) Kurulun bütün giderleri, emrinde kurulacak özel bir fondan karşılanır.
Ortaklıklar bu fona, Kurul tarafından verilen İzinler üzerine satışı yapılacak
menkul kıymetlerin ihraç değerinin binde üçü tutarında ücret yatırmak zorundadırlar.
Fon gelirleri Kurulun giderlerini karşılamaya yetmediği takdirde, açık, Maliye
Bakanlığı Bütçesinden verilecek yardımlarla karşılanır.
Bu halde Kurul her mali yılın bitiminden en az dört ay önce, gelecek yıl için
yapacağı giderleri ve bütçeden verilmesi gereken yardım tutarım Maliye Bakanlığına
bildirir.
c) Kurul 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı, 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı, 2.6.1934
tarih ve 2490 sayılı, 22.5.1964 tarih {ve 468 sayılı, 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı kanun
larla bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.
Düzenlemeler :

MADDE 29. — Kurulun yetkilerinin kullanılışı, yönetim ve çalışma esasları,
fon gelirlerinin tahsili, giderlerin yapılması ve bu işlemlerin denetlenmesinde uygula
nacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapılacak değişikliklerin esasları, personeli
nin atanma ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, görevle bağdaşmayan hal
ler ve diğer hak ve yükümlülükleri ile sair hususlar Bakanlar Kurulunca hazırlanacak
yönetmelikle düzenlenir.
BÖLÜM - V
Sermaye Piyasasında Yardımcı Kuruluşlar
Kapsam:
MADDE 30. — Bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek «Yardımcı kuruluşlar»
aşağıda gösterilmiştir.
A) Aracı Kurumlar,
B) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları,
C) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu.
A) Aracı Kurumlar
Faaliyetlerinin Kapsam :

MADDE 31.a) Menkul kıymetlerin, kıymetli evrakın, mali değerleri temsil
eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın başkası nam
ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına, ara
cılık amacıyla, alım satımı ancak bu Kanunla düzenlenen aracı kurumlar tarafından
yapılır.
Bankalar ile 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununa
göre borsalarda faaliyette bulunanların hakları saklıdır.
b) Aracı kurumlar kendi mali yükümlülüklerini içeren evrak İhdas edip halka
arz edemez ve alım satımında bulunamazlar.
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c) Bankalar dahil aracı kurumlar, menkul kıymetleri halka arz edebilirler.
Menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya İhraç
edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın halka arzı ancak bankalarca ya
pılır.
Türk Medeni Kanununun ipotekli borç senedi ve irat senedine dair hükümleri
saklıdır.
d) Bankalar anonim ortaklıklara ait (c) bendinde belirtilen menkul kıymetler
dışındaki evrakı halka arz ettikleri takdirde bu evrakın içerdiği mali yükümlülüklere
kefil olmuş sayılırlar. (Bu evrakın halka arzından sağlanacak menfaat aracılık ve ga
ranti komisyonundan ibarettir. Evrak üzerinde bankanın borçlu veya alacaklı olması
aracılık sıfatını değiştirmez.
Kuruluş ve Faaliyet Şartları :

MADDE 32. — Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilebilmesi İçin;
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Sermayelerinin en az % 51'inin nama yazılı olması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
d) Sermayelerinin Maliye Bakanlığınca belirtilen miktardan az olmaması,
e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı
hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
g) Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması,
Şarttır.
Aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Kuruldan «Borsa Bankerliği Belgesi»
alınması ve menkul kıymetler ve kambiyo borsalarından birine kayıtlı üye olunması
zorunludur.
Borsa bankerliği belgesi verilmesinde aranacak şart ve nitelikler ile faaliyet
leri sırasında uyacakları koşullar Kurul tarafından yönetmelikle düzenlenir.
Yapılabilecek aracılık işlemleri ve aracılık suretiyle yüklenilecek sorumlulu
ğun azami sınırı borsa bankerliği belgesinde gösterilir.
Borsa bankerliği belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar aracılık
faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi, ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamla
rında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya tabiri
kullanamazlar.
Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bulunan- bir anonim ortaklığın son
radan bu Kanuna göre aracı kurum olarak faaliyet göstermesi ve aracı kurumla
rın esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler de aynı hükümlere tabidir.
B)

Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları

Faaliyetlerinin Kapsama :

MADDE 33. — Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, menkul kıymet port
föyü işletmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır.
Bu ortaklıkların menkul kıymet portföyü İşletmek dışında yapabilecekleri
faaliyetler Maliye Bakanlığınca düzenlenir.
Kuruluş ve Faaliyet Şartları :

MADDE 34. — Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına izin
verilebilmesi İçin;
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Kayıtlı sermayeli olarak kurulmaları,
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c) Başlangıç sermayelerinin Maliye (Bakanlığınca belirtilen miktardan az
olmaması,
d) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
e) Ticaret unvanlarında «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı» ibaresinin
bulunması,
f) Kurucularının müflis plmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hü
kümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
g) Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması,
Şarttır.
Yatırım ortaklıkları kurucu ve imtiyazlı hisse senedi ve tahvil ihraç ede
mezler.
Kurucuların izin için yapacakları başvurulara Maliye ve Ticaret bakanlıkla
rınca tespit olunacak örneğe uygun ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri
birer beyanname eklemeleri zorunludur.
Yatırım ortaklıklarının esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler için de
Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması gerekir.
Yukarıdaki esaslara göre kurulan yatırım ortaklıkları dışında hiçbir kuru
luş «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı» kuramayacağı gibi, bu adı veya aynı an
lama gelen başka bir İbareyi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında kulla
namaz.
Yatırım ortaklıkları, faaliyetlerinin gerektirdiği ve Kurul tarafından tespit
olunacak miktar ve değerin üzerinde taşınmaz mal edinemezler.
Yatırım ortaklıkları, portföylerine borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıy
met satın alamaz veya borsa rayiç değerinin altında menkul kıymet satamazlar.
Sermaye ve yedek akçeleri toplamının yüzde yirmisinden fazlasını bir ortak
lığın menkul kıymetlerine yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya
opsiyon haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde fazla kısmın en geç 6
ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkânsız olduğu
veya büyük zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süre kurul tarafından uzatı
labilir.
Yatırım ortaklıkları, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının
yüzde onundan fazlasına sahip olamazlar.
Yatırım ortaklıklarının portföyleri hakkında Kurula ve ortaklarına bilgi ver
me gibi yükümlülükler ile likiditesi, hesapları, bilanço, kâr-zarar cetvellerine ve
bunların ilanına ve diğer işlemlerine ilişkin hususlar Kurul tarafından belirlenir.
C) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu
Tanım :

MADDE 35. — Bu Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri kar
şılığı toplanacak paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve
İnançlı mülkiyet esâslarına göre menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kuru
lan mal varlığına «Menkul Kıymetler Yatırım Fonu adı verilir.
Bankalar dışında hiçbir kişi ve kuruluş veya mal varlığı, «Menkul Kıymetler
Yatırım Fonu» kuramaz ve bu adı veya aynı anlama gelen başka bir ibareyi ticaret
unvanlarında veya ilan ve reklamlarında kullanamaz.
Fonun tüzelkişiliği yoktur. Ancak mal varlığı bankanın mal varlığından ay
rıdır. Banka, fonu, belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetir ve temsil eder. Fon varlığının korunması ve saklanmasından yönetici banka sorumludur.
Banka ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda hüküm bulun
mayan hallerde Borçlar Kanununun Vekâlet Akdi hükümleri uygulanır.
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Kuruluş İzni :

MADDE 36, — Banka, yatırım fonu kurmak için, hazırlayacağı noterden
tasdikli fon içtüzüğünü Maliye Bakanlığına vererek izin almak zorundadır.
Menkul kıymet portföyü işletmek amacı dışında bir amaçla yatırım fonu ku
rulmasına izin verilmez.
Fon İçtüzüğü :

MADDE 37. — Fon İçtüzüğünde en az aşağıdaki hususların bulunması
şarttır.
a) Fonun adı ile kurucu bankanın unvanı ve merkezi;
b) Fonun tutarı;
c) Fonun yönetiminde uygulanacak şekil;
d) Fonun yatırım yapacağı menkul kıymetlerin seçimi ve riskin dağıtıl
ması esasları;
e) Katılma belgelerinin satış ve geri satın alınış fiyatlarının tespiti usulü
ve portföyün değerlendirilmesi esasları;
f) Fon kâtının tespiti ve katılma belgeleri sahiplerine dağıtılması esas
ları;
g) Kurucu bankanın yönetici sıfatıyla fondan alacağı ücret ve başka men
faat ile gider karşılıklarının tespiti esasları;
h) Fonun hesap dönemi;
1) Varsa fonun süresi;
İ) Fonla ilgili bilgilerin Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü
fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, açıklanma şekli;
k) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları;
1) Fonun tasfiye şekli.
Maliye Bakanlığı, gerektiğinde fon içtüzüğüne fonun alabileceği menkul kıy
metlerin belli borsalarda kote edilmiş veya alınıp satılır olmasını ya da gerekli gör
düğü diğer hususların konulmasını isteyebilir.
İçtüzüğün Tescili ve Değiştirilmesi

:

MADDE 38. — Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen fon İçtüzüğü,
yönetici bankanın merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve İlan olunur.
Fon İçtüzüğünde belirtilen fon tutarının artırılması ve süresinin uzatılması
Maliye Bakanlığının İzni ile yapılır ve yukarıda belirtilen şekilde tescil ve İlan olu
nur. Bunlar dışında Fon İçtüzüğünde değişiklik, bankanın haklı nedenlere dayana
rak yapacağı talep üzerine, merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Mahkemesi kararı
İle yapılabilir. Mahkemeye başvurmadan önce içtüzük değişikliği hakkında Maliye
Bakanlığından uygun görüş alınması gerekir. Mahkeme, gerekli görürse (katılma
belgesi sahiplerine bir ay ara ile iki kez İlan etmek suretiyle belirleyeceği gün ve
saatte değişikliğe karşı olanların dinleneceklerini bildirir. Karşı olanlar, sözkonusu
güne kadar görüşlerini yazılı olarak da mahkemeye verebilirler.
Mahkemenin vereceği karar İlan edilir. Değişiklik yapılmışsa ticaret siciline
tescil olunur.
Fonun Oluşması ve Katılma Belgelerinin Halka Arzı :

MADDE 39. — Kurucu banka, yatırım fonunun kurulması için İçtüzükte ön
görülen fon tutarı kadar avans tahsis eder. Bu avans ile menkul kıymetler portföyü
oluşturulur ve katılma belgeleri çıkarılarak halka arz edilir. Banka, katılma bel
gelerinin satış hasılatından fona verdiği avansı geri alır.
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Katılma Belgesi :

MADDE 40. — Katılma belgesi, belge sahibinin yönetici bankaya karşı
sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç hisse ile katıldığını gösteren kıymetli ev
rak niteliğinde bir senet olup emre veya hamiline yazalı olarak düzenlenebilir.,
Katılma belgesinin itibari değeri söz konusu olmayıp ihraç veya geri satın
alınma değeri, İhracı veya satın alınması gününde, fon içtüzüğündeki ilkelere göre
tespit edilecek rayiç değeri üzerinden, belgenin temsil ettiği pay sayısına göre hesap
lanır.
Fon tutarı artırılmak suretiyle çıkarılacak yeni tertip katılma belgelerinin de
ğeri çıkarma günündeki fon rayiç değeri, tedavüldeki katılma belgelerinin temsil et
tikleri tüm hisselerin sayısına bölünerek hesaplanır.
İlk katılma belgelerinin ihracı sırasında katılma payı sayısı, bir payın ihraç
değeri 50.000 lirayı geçmeyecek şekilde tespit edilir.
Katılma paylarının ihraç ve geri satın alınma değerleri, Kurul tarafından belir
tilecek şekilde halka ilan edilir.
Katılma belgesinde fon içtüzüğünün tam metninin ve bankanın yetkili imzala
rının bulunması şarttır.
Katılma belgesi, ancak temsil ettiği değerlerin tam olarak nakden ödenmesi
şartiyle satılabilir.
Yönetim İlkeleri :

MADDE 41. — a) Yatırım fonunun mal varlığı, yönetici bankanın fon içtü
züğü ve bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu kar
şılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez veya temi
nat gösterilemez. Aksine yapılan işlem, pay sahipleri bakımından hükümsüzdür. Fon
üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez.
b) Yönetici banka fonun portföyünden, fon da yönetici bankanın portföyünden
borsaya kote edilmiş olanlar dışında menkul kıymet satın alamaz. Fon, hiçbir neden
le yönetici bankanın hisse senedi ve tahvillerini ve başka fonların katılma belgelerini
satın alamaz.
c) Yönetici banka fon portföyüne, sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olan kamu kuruluşları dışındaki hissedarlarının; idare meclisi başkan ve üyelerinin,
genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin
% 25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerini alamaz. Yöne
tici bankanın iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün
% 20'sini geçemez.
d) Yatırım fonları, portföy değerlerinin % 20'sinden fazlasını bir ortaklığın
menkul kıymetlerine yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya opsiyon
haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı takdirde, fazla kısmın en geç altı ay içinde
tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkânsız olduğu veya büyük
zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süre Kurul tarafından azami üç ay uzatıla
bilir.
Yatırım fonları, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 10'un
dan fazlasına sahip olamazlar.
e) Yönetici banka, fon hesabına borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıymet
satın alamaz ve fona ait kıymetleri borsa rayiç değerinin altında satamaz.
t) Katılma belgelerinin satışı sırasında, fon içtüzüğü ya da başka belgelerle,
payların değerini etkiliyecek önemli hususlarda alıcılara yapılan yazılı açıklamaların
doğruluğundan yönetici ve aracı bankalar birlikte sorumludurlar. Bu açıklamalarla
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kendisine katılma payının değerinin yanlış takdirine neden olacak nitelikte bilgi veri
len, alıcının istemesi halinde, belge karşılığında ödediği para, cari iskonto haddi üzerin
den İşlemiş faizi ile birlikte geri verilir.
g) Katılma belgesi sahipleri, belgenin günlük rayiç fiyattan geri satın alın
masını her zaman isteyebilirler. Maliye Bakanlığı, olağanüstü hallerde fonun bu yü
kümlülüğünün sınırlı bir süre için geriye bırakılmasına karar verebilir.
h) Yönetici banka, ancak istisnai hallerde ve fon varlığının % 10'unu geçme
mek üzere, fon hesabına kredi alınması için Kuruldan İzin isteyebilir. Bu kredinin
alınması ve geri ödenmesi hakkında Kurula bilgi verilir.
i) Fon portföyündeki menkul kıymetlerle İlgili oy haklan bankanın yetkili tem
silcileri tarafından kullanılır. Banka, İstisnai hallerde ve yazılı talimat vermek suretiy
le bu hususta başkasına yetki verebilir.
j) Banka birden fazla fon kurup yönetebilir. Banka, yönettiği her fonun var
lıkların: kendi varlıklarından ayrı ve özel hesaplarda izlemek ve bunlar için ayrı mu
hasebe tutmakla yükümlüdür.
k) Kurulacak Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının tutarı, bankanın ödenmiş
sermaye ve yedek akçelerinin toplamım aşamaz.
Hesap Raporu ve İlanı :

MADDE 42. —- Yönetici banka, her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay
içinde fonun durumu, portföyün terkibi ve dönem içindeki gelişmesini belirten bir he
sap raporu hazırlar ve Kurul'a verir.
Banka, fonun yıllık hesap raporunun bir özetini ilan etmekle yükümlüdür. Bu
ilanda, fonun giderler ve hâsılat hesabı özetinin, portföyündeki menkul kıymetlerin
cins, miktar ve değerlerinin, fonun diğer hesap ve para durumunun, bir yıl önceki du
rumları ile birlikte gösterilmesi; dönem İçinde ihraç edilen ve geri alınan katılma bel
gesi sayılarının belirtilmesi zorunludur.
Bankanın iflası veya Tasfiyesi:

MADDE 43. — Yönetici bankanın iflası veya tasfiyesi halinde Maliye Bakan
lığı, yatırım fonunun yönetim ve muhafazasını uygun göreceği başka bir bankaya ve
rebilir.
Yönetici bankanın iflâs veya tasfiye kararından itibaren 15 gün içinde fonun
yönetimini devralacak bir bankanın bulunmaması veya Maliye Bakanlığının mevcut
şartlar altında fonun devamım katılma belgesi sahiplerinin yararına uygun görmemesi
halinde fon sona erer.
Fonun. Sona Ermesi :

MADDE 44. — Yatırım fonu 43 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki durumdan
başka aşağıdaki nedenlerle sona erer.
a) Fon İçtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin bitmesi,
b) Fon İçtüzüğü süresiz ise bankanın Maliye Bakanlığının görüşünü aldıktan
sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi,
c) Bankanın, haklı nedenlere dayanarak merkezinin bulunduğu yerin Ticaret
Mahkemesinden fesih talebinde bulunması üzerine Mahkemenin Maliye Bakanlığının
görüşünü aldıktan sonra karar vermesi.
Fon mal varlığı fon içtüzüğündeki ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi
katılma belgesi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
Fesih anından İtibaren hiçbir katılma belgesi ihraç edilemez ve geri alınamaz.
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BÖLÜM - VI
Denetim ve Cezai Sorumluluk
Denetime Yetkililer :

MADDE 45. — 11 inci madde kapsamına giren ortaklıklar ile sermaye piyasa
sındaki yardımcı kuruluşların bu Kanundan doğan işlem ve hesapları Kurulun denetçileri tarafından denetlenir.
Kurulun lüzum görmesi ve bunun Maliye Bakanlığınca uygun görülmesi halinde,
bu denetim, Maliye Bakanı tarafından görevlendirilecek Maliye müfettişleri, hesap
uzmanları ve bankalar yeminli murakıpları marifetiyle de yapılabilir.
Maliye Bakanı, gerektiğinde Kurulun talebi olmaksızın da bu denetlemeleri yap
tırabilir.
Tedbirler :

MADDE 46. — a) 45 inci madde gereğince yapılan denetlemeler sonunda, ara
cı kurumların, kanun ve işletme amaç ve ilkelerine aykırı durum ve işlemleri dolayı
sıyla mali durumlarının ciddi surette zayıflamakta olduğu tespit olunduğu takdirde,
49 uncu madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Kurul tarafından uygun bir süre verile
rek, kanun ve işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanması ve mali durumun
güçlendirilmesi istenebilir.
Verilen süre içinde, aracı kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı veya
mali durumun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu tespit olunduğu
takdirde, Kurul, kurumun borsa bankerliği belgesini İptal etmeye yetkilidir.
Maliye Bakam, Kurulun teklifi üzerine, borsa bankerliği belgesi İptal olunan
aracı kurumun tedricen tasfiyesine karar verebilir.
b) Tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumların tasfiyeleri Maliye Bakanı
nın belirleyeceği bir banka tarafından yürütülür.
Tedricen tasfiye karar ve İşlemlerinde, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas
Kanunu ve diğer mevzuatın tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz.
Tasfiyeye giren kurumların aktifleri öncelikle taahhütlü satışlardan doğan yü
kümlülüklerinin karşılanmasına tahsis olunur. Bu yükümlülüklerin tasfiye sonucu bek
lenmeden yerine getirilmesi için (c) bendinde belirtilen fondan ihtiyaç oranında avans
verilir.
Fon, verilen bu avanslar dolayısıyla tasfiye halindeki kurumun bütün aktifleri
üzerinde imtiyazlı alacaklı sıfatını kazanır. Maliye Bakam, fon adına aracı kurumun
İflasını isteyebilir.
Fondan karşılanan taahhütlü satış yükümlülükleri ve tasfiye giderlerinin kuru
mun aktifleri ile karşılanamayan kısmı, nihai ve kati açık olarak fon tarafından yük
lenilir.
c) Haklarında tedricen tasfiye kararı verilen aracı kurumların kati ve nihai
açıklarının karşılanması İçin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir fon
kurulmuştur.
Aracı kurumlar, yıl sonlan itibariyle taahhütlü satışlarının tutarının binde biri
oranında bir meblağı ertesi yılın beşinci ayı sonuna kadar bu fona yatırmaya mecbur
durlar.
Kurumların fona ödemekle yükümlü oldukları tutarlar Kurumlar Vergisi mat
rahının tespitinde gider sayılır.
d) Kanuna, işletme amaç ve ilkelerine aykırı işlemleri sebebiyle aracı kurumun
iflasına sebep olan Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile 1 inci derece imzaya yetkili
yöneticilerinin Maliye Bakanlığının talebi üzerine iflasına mahkemece karar verilebi
lir ve haklarında İcra ve İflas Kanununun 5, 6 ve 7 nci bapları hükümleri uygulanır.
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Cezai Sorumluluk :

MADDE 47. — Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde;
a. (1) Bu Kanun hükümleri gereğince hazırlanacak izahname, sirküler katıl
ma belgesi gibi belgelerde ve menkul kıymetlerin arz ve satışı ile ilgili olarak halka
yapılan yazılı açıklama ve ilanlarda, menkul kıymetlerin değerini etkileyecek önemli
hususlarda gerçeğe aykırı veya noksan bilgi verenler,
(2) Bu Kanuna göre, Maliye Bakanlığı ve Kurul tarafından İstenecek bilgileri
vermeyen veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; görevlendirilecek denetim görevlileri
nin istedikleri bilgileri vermeyen veya gerçeğe aykırı olarak verenler, defter ve belge
leri bu görevlilere ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yap
malarını engelleyenler,
(3) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları, 15 inci maddesinin 3
üncü fıkrası, 25 inci maddesinin (a) bendi, 28 inci maddesinin (b) bendi, 31 ve 32
nci maddeleri, 34 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası, 36
nci maddesi, 44 üncü maddesinin son fıkrası, 46 nci maddesinin (c) bendi hükümlerine
aykırı hareket edenler,
Fiilin önem ve mahiyetine göre ayrı ayrı veya birlikte hükmolunmak üzere yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ve 1 aydan 2 yıla kadar hapis
cezası ile,
b. Bu Kanunun 7, 8, 9, 10, 11 inci maddeleri, 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası,
16 nci maddesi, 34 üncü maddesinin 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu fıkraları, 40 nci maddesinin
5, 6 ve 7 nci fıkraları, 41 ve 42 nci maddeleri ile bu Kanunda yazılı yetkilere dayana
rak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere, genel ve özel nitelikteki kararlara standart ve
formlara, idari emir ve yasaklara aykırı hareket edenler, 50 bin liradan 500 bin liraya
kadar ağır para cezası ile,
Cezalandırılırlar.
Cezaların Artırılması :

MADDE 48. — Menkul kıymetleri halka satılan anonim ortaklıklar İle aracı
kurumlar ve yatırım ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri, müdür ve
diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile sorumlularının ortaklığın veya fonun
paraları ve diğer malları ile hisse senetleri, tahvilleri, defter, evrak, dosya, kayıt ve
diğer belgeleri üzerinde işledikleri suçların genel hükümlere göre belirlenen cezaları
yarı oranında artırılarak hükmolunur.
Usul Bükümleri :

MADDE 49. — Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı suçlardan dolayı kovuş
turma yapılması, Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Cumhuriyet
Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Bakanlık aynı
zamanda müdahil sıfatım kazanır.
Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet Savcıları Ma
liye Bakanlığını haberdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler.
Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olmadığına karar verirlerse Maliye
Bakanlığı kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununa göre İtiraza yetkilidir.
Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalar mahkemelerce acele işlerden sayılır ve
öncelikle karara bağlanır.
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BÖLÜM - VII
Çeşitli Hükümler
Saklı Hükümler ve İstisnalar :

MADDE 50. — a) Bankalar bu Kanunun V inci bölümünde düzenlenen faa
liyetlerde bulundukları takdirde, söz konusu faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, bu
Kanun bükümlerine tabi olurlar.
b)

özel kanunla kurulmuş anonim ortaklıklarla ilgili hükümler saklıdır.

c) 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanuna tabi bankaların bu Kanun gereğince
aracı sıfatıyla hisse senedi alım satımlarında, sözü geçen Kanunun 4. ncü maddesi
hükmü uygulanmaz.
d) 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu ile 7307 sayılı Sigorta Şirketleri
nin Murakabesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Geçici Hükümler :

GEÇİCİ MADDE 1. - K u r u l u n aylıkları, ücretleri ve daire hizmetleriyle ilgili
1981 yılı giderleri 1981 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin ihtiyat tertibinden karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olup,
Kanunun 11 inci maddesindeki nitelikleri haiz anonim ortaklıklar da bu Kanun hüküm
lerine tabidir. Kurul, bu Kanuna göre gerekli şartların yerine getirilmesi için söz ko
nusu ortaklıklara 1 yılı aşmamak üzere süre verebilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen ortaklıkların esas sözleşmelerini bu Kanun hü
kümlerine uygun hale getirmek İçin yapacakları genel kurullar, olağan genel kurul
ların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.
Esas sözleşmelerini tanınan süre içinde Kanuna uygun hale getirmeyen anonim
ortaklıkların bu Kanuna aykırı bulunan esas sözleşme hükümleri uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 3. — a) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aracılık
faaliyetinde bulunanlar, Kurula bildirmek kaydıyla, faaliyetlerine bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren birinci yıl sonuna kadar devam edebilirler.
Bu süre içinde kuruluş şartları ile faaliyetlerini Kanun hükümlerine uygun hale
getirerek borsa bankerliği belgesi almak zorundadırlar.
Borsa bankerliği belgesi için başvuruların bir yıllık sürenin bitiminden en geç
iki ay önce yapılması gerekir.
Yukarıdaki esaslara göre borsa bankerliği belgesi alanlar önceden girdikleri bu
Kanuna aykırı düşen taahhütlerini; borsa bankerliği belgesi için başvurmayanlar veya
belge verilmesi uygun görülmeyenler ise önceden girdikleri taahhütlerinin tümünü
Kurul tarafından tanınacak süreler içinde tasfiye etmek zorundadırlar.
Borsa bankerliği belgesi almış olup da önceden girdikleri bu Kanuna aykırı
taahhütlerini tanınan süre içinde tasfiye etmeyen aracı kurumların borsa bankerliği
belgeleri iptal olunur.
b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren menkul kıy
metler yatırım ortaklıkları bir yıllık süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilir
ler. Bunlar esas sözleşmelerini ve taahhütlerini tanınan süre içinde bu Kanun hüküm
lerine intibak ettirmek zorundadırlar. Uyum sağlamayan ortaklıklar hakkında Kuru
lun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih davası açılır.
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c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş yatırım fonlarının
Kanun hükümlerine göre bir fon tüzüğü kabul ederek bir banka yönetiminde faaliyette
bulunabilmeleri için Maliye Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başla
mak Üzere ve İki yılı aşmamak kaydıyla uygun bir süre verilebilir. Bu süre içinde statü
değişikliğini gerçekleştirmeyen fonlar sona erer.
Sona eren fonlar Maliye Bakanlığınca belirtilen bir milli banka tarafından tas
fiye edilir ve tasfiye edilen fonların aktifleri öncelikle tasarruf sahiplerinin haklarının
karşılanmasına tahsis olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 29 ncu maddesinde yazılı düzenlemeler, Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılır.
GEÇİCİ MADDE 5. — Sermaye Piyasası Kurulunun ilk 2 nci ve 4 ncü yıllar
sonunda yenilenecek üyeleri, Kurulun bu dönemlerdeki son toplantılarında ad çekme
ile tespit olunur.
Yürürlük :

MADDE 61. — Bu Kanunun 17-29 ncu maddeleri İle geçici 1 ve 4 ncü mad
deleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme :

MADDE 52. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
29/7/1981
«
Hazineye Alt Bir Taşınmaz Malın Satışına
İzin Verilmesine Dair Kanun
Kanun No. 2500

Kabul Tarihi: 28/7/1981

MADDE 1. — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesindeki Hazineye
ait 30 pafta, 398 ada, 98 parsel numarasında kayıtlı 1.312.988 m2 yüzölçümlü taşınmaz
malın 30.000 m2 lik kısmını, rayiç bedel takdir ederek 2490 sayılı Kanun hükümlerine
göre Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına salmaya Maliye Bakam yetkilidir.
MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
29/7/1981
Romen tndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tarafından Çıkarılabilmesine İzin Verilmesine İlişkin Kanun
Kanun No. 2501

Kabul Tarihi: 28/7/1081

MADDE 1. — Yunan gemisi ile çarpışarak Haydarpaşa Limanı açıklarında ba
tan, bölgede deniz trafiğine tehlike yaratan ve çevre kirlenmesine yol açan Romen
banarak tndepentante Tankerinin bulunduğu yerden çıkartılması maksadıyla açılmış
ve açılacak olan ihalelere girmeye Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. İşin teknik
önemi nedeniyle ihaleye Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı katılabilir.
MADDE 2. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İhaleyi kazandığı takdirde, pro
jeyi gerçekleştirmek için gereken yerli veya yabancı, kamu ve özel sektöre ait firma
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ve kuruluşlarla her türlü anlaşma ve protokolü yapmaya ve bünyesindeki personel ve
malzemeyi kullanmaya, İndepentante Tankeri donatanı ile mali mukavele yapmaya ve
mukavele bedelinin bir kısım veya hepsini iş bitinceye kadar yurt dışı bir bankada
döviz olarak bulundurmaya ve bu paradan ihtiyaç duyulacak araç, gereç ve malzemeyi
satın almaya veya kiralamaya yetkilidir.
MADDE 3. — Bu maksatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yurt dı
şından dolaylı veya dolaysız ithal edilecek araç, gereç ve malzeme her türlü gümrük
vergi, resim ve harçlarından muaftır.
MADDE 4. — İşin bitiminde mukavele bedelinden. Deniz Kuvvetleri Komutan
lığınca fatura karşılığı yapılan masraflar mahsup edilerek, geri kalan meblağ döviz
olarak Hazineye irat kaydedilir.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında 1050 ve 2490 sayılı
Kanun hükümleri tatbik edilmez.
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
29/7/1981

2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A)
İşaretli Cetvelin Milli Savunma Bakanlığı Kısmında
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanun No. 2502

Kabul Tarihi : 28/7/1981

MADDE 1. — 2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kısmının sonunda bulunan (Milli Savunma Bakanlı
ğınca 1981 mali yılında 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtlar) liste
sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kısmına ilişik cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.
29/7/1981
Milli Savunma Bakanlığınca 1981 Mali Yılında 237 Sayılı Taşıt Kanununa
Göre Satın Alınacak Taşıtlar
Sıra
No.

Taşıtın
Miktarı

Cinsi

Diferansiyel

24

7

Otobüs (En az 40 kişilik)

4x2

16

2

26-27

1

28-29

2

Minibüs (25 kişilik)
Minibüs (Standart tip)
Ambulans Şehir içi hizmetleri
için
Pick-Up Şehir içi hizmetleri
için (3 kişilik)
Kamyon şasi kabin tam yüklü
ağırlığı en az (3501-7500 Kg.)
Kamyon şasi kabin tam yüklü ağır
lığı en az (9000 -12000 Kg.)
Damperli.

4x2
4x2

30

1
3i
1
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Kullanılacağı
Yer
Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı
»

»

»

»

4x2

»

>

4x2

>

»

4x2

»

»

4x2
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Sıra
No28

Taşıtın
Miktarı
1

1
1
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Cinsi

Sayfa: 19

Diferansiyel

Kamyon şasi kabin tam yüklü
ağırlığı en az (3501 Kg.) (Çöp)

4x2

Kullanılacağı
Yer

Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı

Vidanjör
Su Remorku (5 tonluk)

•

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkındaki Kanunun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Kanun No. 2503

Kabul Tarihi : 28/7/1981

MADDE 1. — 10/4/1967 tarihli ve 852 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. — 1322 sayılı Kanunda sayılan basım ve dağıtım işleri ile bunlarla
ilgili diğer işleri yapmak ve Başbakanlığa bağlı olmak üzere 50 milyon Ura döner ser
mayeli «Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi» adı ile bir işletme kurulmuş
tur. Sermaye miktarı Bakanlar Kurulunca iki katına kadar artırılabilir.
MADDE 2. — 852 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Bu Sermaye 50 milyon liraya baliğ olduktan sonra kârlar Hazineye yatırılır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
29/7/1981

1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 2504

Kabul Tarihi : 28/7/1981

MADDE 1. — 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 3.000.000.000 (üç
milyar) liradır. Sermayenin tamamı Devlete ait olup, en geç Uç yılda tamamlanmak
üzere her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine yeteri kadar ödenek konulur.
Bu sermaye Bakanlar Kurulu Kararı ile Uç katına 9.000.000.000 (dokuz milyar)
liraya kadar artırılabilir.
Ayrıca Genel Müdürlük, aşağıdaki kaynaklardan para sağlamaya ve bunları
kullanmaya yetkilidir.
a) Döner sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenecek olan her çe
şit bağış ve yardımlar,
Yasama Bölümü Sayfa: 19

Sayfa: 20
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b) Bu Kanunun amaçlarında kullanılmak üzere gerçek ve tüzelkişilerden alı
nacak avanslar,
c) Maliye Bakanlığının izni ile dış kredi kaynaklarından sağlanacak paralar,
d) Konut, sanayi, turizm bölgeleri ve kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi
ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan ve genel bütçeye konu
lan ödeneklerden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ayrılacak paralar,
e) Diğer kanunlarda Arsa Ofisine aktarılması öngörülen paralar.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
29/7/1981

Yasama Bölümü Sayfa: 20
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Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı: 8/3101
Ankara Şehri içinde bulunan Devlet yapılarındaki ısıtma ve su sistemlerinin
Fuel-Oil yerine kömürle çalışacak şekilde değiştirilmesi için 20/7/1973 tarihli ve
7/6785 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Maliye Bakanlığı ile Devlet
Plânlama Teşkilatı ve Çevre Müsteşarlıklarının uygun görüşlerine dayanan Bayın
dırlık Bakanlığının 6/4/1981 tarihli ve 70/A-E-O8/236 sayılı yazısı üzerine. Bakanlar
Kurulunca 8/6/1981 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA
K. ETOEM
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Dev. Bak. - Başbakan Yrd. V.
Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı

C. MENTEŞ
- Adalet Bakanı

Prof. Dr. 1. ÖZTRAK
Devlet Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı

Prof, Dr. M. N. ÖZDAŞ
Millî Savunma Bakanı V.

S. ÇETİNER
içişleri Bakanı

1. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

K. ERDEM
Maliye Bakanı

S. ÇETİNER
Millî Eğitim Bakanı V.

Dr. T. ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Prof. Dr N. AYANOĞLU
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

R. BATURALP
Gümrük ve Tekel Bakanı

N. ÖZGÜR
Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı

1. EVLİYAOĞLU
Çalışma Bakanı V.

1. EVLİYAOĞLU
Turizm ve Tanıtma Bakanı

Dr. Ş. TÜTEN
imar ve iskân Bekanı

M. R. GÜNEY
Köy İşleri ve Koop. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

C. BABAN
Kültür Bakanı

S. BİNGÖL
Ş. KOCATOPÇU
Sanayi .9 Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

Karar Sayısı: 8/2981
Çankırı Hinin Merkez İlçesine bağlı Aşağıdede Köyünde bulunan ve ekli kroki
de sınırlan belirtilen alanların, su baskını olayı sebebiyle «afete maruz 'bölge» olarak
kabulü; İmar ve İskân Bakanlığının 7/5/1981 tarihli ve 12579 sayılı yazısı üzerine, 7269
sayılı Kanunun 2/7/1968 tarihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulunca 18/5/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA
T. ÖZAL
Devlet Bak. • Başbakan Yrd. Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı V.

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1
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Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ
Devlet Bakanı

C. MENTEŞ
Adalet Bakanı

0. H. BAYÛLKEN
Milli Savunma Bakanı

S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

t. TÜRKMEN
Dışişleri Bananı

K. ERDEM
Maliye Bakanı

H. SAĞLAM
Milli Eğitim Bakanı

Dr. T. ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Dr. Ş. TÜTEN
iağ . ve Sos. Yar. Bakanı V.

R. BATURALP
Gümrük ve Tekel Bakanı

N. ÖZGÜR
Ulaştırma Bakanı

Prot. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı

I. EVLİYAOGLU
Çalışma Bakanı V.

Ş. KOCATOPCU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

S. BİNGÖL
Enerji ve Tablt Kay. Bakam

I. EVLİYAOĞLU
Turizm ve Tanıtma Bakanı

Dr. Ş. TÜTEN
İmar ve İskân Bakanı

M. R. GONEY
Köy İşleri ve Koop. Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

S. SİDE
Sosval Güvenlik Bakanı

C. BABAN
Kültür Bakanı
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Karar Sayısı: 8/3190
Kuruluş merkezi İstanbul'da bulunan «Türk Sanayicileri ve İş Adamları Der
neği» nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığı'nm
28/8/1980 tarihli ve 81 - 103/T -1079/1190 sayılı yazısı ve Danıştay Genel Kurulu'nun
2/4/1981 tarihli ve 15/22 sayılı kararı üzerine, 22/11/1972 tarihli ve 1630 sayılı Der
nekler Kanununun 49 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 16/6/1981 tarihin
de kararlaştırılmıştır.
Kanan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı

B. U L U S U

Başbakan
T. ÖZAL

Z. B A Y K A R A

Prof

Devlet Bak. • Başbakan Y r d . Devlet Bak. - Başbakan Y r d .
Prof. Dr. M . N . ÖZDAŞ

C . MENTEŞ

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

M . ÖZGÛNEŞ

Dr. I. ÖZTRAK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof.

Dr. M .

N.

ÖZDAŞ

Millî Savunma Bakanı V .

S. ÇETİNER
içişleri Bakanı

Prof. Dr. 1. ÖZTRAK

K. CANTÜRK

H . SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Dışişleri Bakanı V.

M a l i y e Bakanı V .

M l l f t Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Prof. Dr. N . AYANOĞLU

R. 8 A T U R A L P

N. ÖZGÜR

Ticaret Bakanı

Sağ. v e S o s . Yardım Bakanı

Gümrük v e Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S . ÖZBEK

I. EVLİYAOĞLU

Ş. KOCATOPÇU

Ş. KOCATOPÇU

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı V .

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Enerji ve Tabi! Kay. Bak. V.

I. EVLİYAOĞLU

Dr. Ş. TÜTEN

M . R. GÜNEY

V . ÖZGÜL

Turizm ve Tanıtma Bakanı

İmar v e İskân Bakanı

Köy işleri v e Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

S. SİDE

C. BABAN

Sosyal Güvenlik Bakanı

Kültür Bakanı

Karar Sayısı: 8/2982
(Ankara îllnln Çubuk İlçesine bağlı Aşağıemirler Köyünde bulunan ve ekli kroki
de Isınırları belirtilen alanların, su baskım olayı sebebiyle «afete maruz bölge» olarak
kabulü; İmar ve İskân Bakanlığının 7/5/1981 tarihli ve 125TO sayılı yazısı üzerine 7(269
sayüı Kanunun 2/7/196« tarihli ve 1051 sayılı (Kanunla değişik 12 nci maddesine göre.
Bakanlar Kurulunca 18/5/1961 tarihinde kararlaştırılmıştır
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı

B. U L U S U
BAŞBAKAN
Z. B A Y K A R A

T . ÖZAL

Devlet Bak. - Başbakan Y r d .

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ

Devlet Bak. - Başbakan Y r d .

M . ÖZGÜNEŞ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. M . N . ÖZDAŞ

C . MENTEŞ

Devlet Bakanı

Adale t Bakanı

I. TÜRKMEN

K. ERDEM

Dışişleri Bakanı

M a l i y e Bakanı

0.

H . BAYÜLKEN

Millî Savunma Bakanı
H

SAĞLAM

Millî Eğitim Bakam

S. ÇETİNER
içişleri Bakanı
Dr. T. ÖNALP
Bayındırlık Bakanı
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K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Dr. Ş. TÜTEN
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı V.

R. BATURALP
Gümrük ve Tekel Bakanı

N. ÖZGÜR
Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK
Tarım ve Orman Bakanı

I. EVLİYAOGLU
Çalışma Bakanı V.

Ş. KOCATOPÇU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

S. BİNGÖL
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

I. EVLİYAOÖLU
Turizm ve Tanıtma Bakanı

Dr. Ş. TÜTEN
İmar ve iskân Bakanı

M. R. GÜNEY
Köy İşleri ve Koop. Bakanı

V. ÖZGÜL
Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

C. BABAN
Kültür Bakanı
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Atama Kararları
İçişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 26874

1 — 1. derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdür Başyardımcısı Fikri Gökçeer'in
açık bulunan 1. derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 76. Maddesi uyarınca terfian,
Atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
28/7/1081
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkam
B. ULUSU

S. ÇETİN ER

Başbakan

İçişleri Bakanı

•
Bayındırlık Bakanlığından :
Karar Sayısı: 26229

1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve + 500 ek göstergeli Müsteşar Yar
dımcılığına Bakanlık Müşaviri Bedi Görkemin 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı
maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Bayındırlık Bakanı yürütür.
28/7/1981
Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkam
B. ULUSU

Dr. T. ÖNALP

Başbakan

Bayındırlık Bakam

Yönetmelik
Ankara Belediyesinden:
Ankara İmar Yönetmeliğinin 42. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
MADDE 1 — Ankara imar Yönetmeliğinin 42. Maddesinin, bina çıkıntıları ile
ilgili bölümünün yan cepheler ile ilgili kısmında değişiklik ve ilâve yapılmasına iliş
kin yönetmelik.
Yan Cephelerinde:
— (1.00) Metreden geniş olmamak,
— Tabii zeminle çıkma altı arasındaki en yakın şakuli mesafe hiç bir noktada
(220) metreden az olmamak şartıyla yalnız açık çıkma,
— Yeşil alan ve imar harici sahalara bakması halinde, (1.50) metreden geniş ol
mamak, tabii zeminle çıkma altı arasında en yakın şakuli mesafe hiç bir noktada
(2.20) metreden aşağı düşmemek, çıkmanın en yakın noktası yan komşu hududuna
(5.00) metreden fazla yaklaşmamak kayıtlarıyla kapalı çıkma, yan komşu mesafeleri
içinde yapılacak çıkma koşullarına uyulmak suretiyle de açık çıkma yapılabilir.
MADDE 2 — Bu yönetmelik Resmi Gazete de yayın tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
Döviz Kurları Bülteni
Sayı: 1981/64
80 TEMMUZ 1961 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR.
II SAYILI LİSTE (TL Olarak)
Dövizin Cinsi
1 ABD doları
1 Avustralya doları
1 Avusturya şilini
1 Batı Alman markı
1 Belçika frangı
1 Danimarka kronu
1 Fransız frangı
1 Hollanda florini
1 İsveç kronu
1 İsviçre frangı
100 İtalyan lireti
100 Japon yeni
1 Kanada doları
1 Kuveyt dinarı
1 Norveç kronu
1 Sterlin
1 Suudi Arabistan riyali

Döviz Alış
115,00
130,96
6,70
4740
2,88
15,00
19,89
42,32
22,09
64,45
9,47
48,48
93,96
405,71
18,83
213,67
33,75

Döviz Satış
117,30
133,58
6,83
48,04
2,94
15,30
20,23
43,17
22,53
55,54
9,66
49,45
95,84
413,82
19,21'
217,94
34,43

Efektif Alış
115,00
124,41
6,70
47,10
2,74
15,00
19,83
42,32
22,09
54,45
9,00
46,06
69,26
365,42
17,89
213,67
32,00

ÇAPRAZ KURLAR
I ABD dolan

1 Avustralya doları
1 Kuveyt dinarı
1 Sterlin

17,1641 Avusturya şilini
2,4416 Batı Alman markı
39,9305 Belçika frangı
7,6666 Danimarka kronu
5,7992 Fransız frangı
2,7173 Hollanda florini
5,2059 İsveç kronu
2,1120 İsviçre frangı
1214,36 italyan lireti
237,21 Japon yeni
1,2239 Kanada doları
6,1072 Norveç kronu
3,4074 Suudi Arabistan riyali
1,1388 ABD doları
3,5279
1,8580

m SAYILI LİSTE 1,— ABD DOLARI •= TL. 103,95 (Döviz alış kuru)
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6

Efektif Sataş
118,45
134,89
6,90
48,51
«.97
15,45
20,42
43,59
22,75
56,08
9,75
49,93
96,78
417,66
19,39
220,08
34,76

T.C .
Resmî Gazete
Kuruluş T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920
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ILÂN BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Avanos Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1977/104
K. No: 1981/43
Görevli memura hakaret, ve memura mukavemetden sanıklar Rifat Metin
Yalçın, ye Yaşar Saygı haklarında Mahkememizin 7/4/981 gün ve 1977/104 Esas
1981/43 sayılı karan ile Rıfat'ın TCK. nun 266/1. 647/4. maddesi gereğince 2 ay
hapis 250 lira ağır para cezasına mahkûm edilerek neticeten bir gün hapis 20 lira
tak ve hesabiyle paraya çevrilerek 1.450 lira ağır para cezasına mahkûm edildiği,
2 — Yaşar'ın TCK. nun 258/1. 647/4. maddeleri gereğince 6 ay hapis bir gün
hapis 20 lira takdir ve hesabiyle paraya çevrilerek 3.600 lira ağır para cezasına mah
kûm edildiği, sanıkların bunca aramalara rağmen adreslerinde bulunmadıklarından
gıyabî hükmün 7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri uya
rınca kararın Resmî Gazete'de ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra teb
liğin yapılmış sayılmasına ve kararın bir suretinin mahkeme divanhanesine asit
masına karar verildiği ilânen tebliğ olunur.
11143

Domaniç Sulh Ceza Hakimliğinden:
E. No: 1960/191
K. No: 1981/204
Orman Kanununa muhalefet suçundan sanık Gaziantep İli Merkez İlçesi Sultan
Setim Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Nazife oğlu 1960 D.lu Cemal Yıldırım
hakkında alçılan amme davasının yapılan yargılaması sonunda:
6831 sayılı Kanunun 91/1, 3, 647 sayılı Kanunun *4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca
neticeten 71823 lira ağır para cezası Ue tecziyesine, işbu cezanın teciline dair sanığın
gıyabında verilen karar, tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olmakla,
Ipbu gıyabi kararın 7001 sayılı Knunun 29 uncu maddesi uyarınca Resmî Gazete Ue
nesir edilmek (suretiyle ilânına, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ
edümiş sayılacağı tebliğ olunur.
11817
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Kartal 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1976/630
K. No: 1980/352
Hırsızlıkdan sanık Kâzım oğlu Hatice'den dogma 1945 Zile, Palunlu Köyü
hane 21 de nüfusa kayıtlı olup, halen tst. Gaziosmanpaşa, Sarıgöl M ah. Mezarlık
Kırçeşme Sokak No. 48 de ikamet eden Hasan Çetin hakkındaki 20/11/1980 günlü
630 - 352 sayılı ilamla T.C.K. nunun 492/1 - son, 522, 523, 59 ve 525 ve 647 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesi gereğince 11 ay, 3 gün hapis 11 ay 3 gün genel güvenlik göze
timi altında bulundurulmasına dair gıyabi hüküm sanığın adresi meçhul kaldığın
dan ilanen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına dair işbu karar örneği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
11543
E. No: 1975/484
K. No: 1981/32
Müdahil sanık Kâmil Cinoğlu'nun 12 gün iş ve gücünden kalacak derecede
yaralamakdan sanık Arif oğlu Fatma'dan doğma 1952 O. lu Refahiye, Yurtbaşı Köyü
hane 44 de nüfusa kayıtlı, halen Kartal Tuzla, Yayla Arsaları Mah. No. 102 de ikamet
eden Şükrü Karadölü, hakkındaki 29/1/1981 gün ve 484-32 sayılı gıyabi hüküm ile
altı ay hapisine cezanın 647/6. maddesi uyarınca teciline dair kararın sanığın adres*
lerinde aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanun 29 ve mü
teakip maddeleri uyarınca ilanın tebliğine, Resmî Gazete'dfc neşir tarihinden itiba
ren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.
11542
E. No: 1976/561
K. No: 1981/76
Bıçakla hayati tehlike tevlit edecek derecede Cemal Erkan'ı yaralamakdan
Akkuş Kazası Dağyolu Köyü hane 63 de nüfusa kayıtlı halen Kartal-Pendik Kaynar
ca Deniz Sokak No. 2 de ikamet eden Mehmet oğlu Gülbahar'dan doğma 1948 D. lu
Osman Güngör hakkında Mahkememizce 18/2/1981 günlü kararla T. C. K. nunun
456/4. 457/1, 51/1. 647/4. maddeleri ile 2 ay hapis yerine 1200 lira ağır para cezasına
40 ncı maddenin tatbikine ve 647/6. maddesi uyarınca cezasının teciline dair kararın
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilemediği cihetle Tebligat Ka
nunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine Han tarihinden itibaren
15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan ve mahkeme masrafının sanık
tan tahsiline dair verilen karar ilanen tebliğ olunur.
11541
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Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No: 1981/370
K. No: 1981/333
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 18/5/1981 tarihli ilamı ile
TCK. nun 565/1-2, 2370, TCK. nun 119. Mad. 647 S. K. 4/1. maddesi gereğince top,
900 lira hafif para ve 6 gün meslek ve sanatm tatili cezası ile hükümlü Fetüllah oğlu
1951 D. lu Fevzi Metin Gelgen hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bu
lunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29
ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkra
sının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.
11538

30 Temmuz 1981 — Sayı: 17416

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 29

Akara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden;
E. No: 1980/1054
K. No: 1980/919
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan Mahkememizin 7/10/1980 tarihli ila
mı ile TCK. nun 568/1. maddesi uyarınca 750 lira hafif para cezasına hükümlü Meh
met oğlu Erol Yeşilkaya hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen buluna
madığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanunun 29.
maddesi uyannca hükmün ilanen adı geçene tebliğine hüküm fıkrasının neşir tari
hinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan ücretinin sanıktan
tahsiline ilan olunur.
11537
1980/256
Tekel Kaçakçılığı suçundan Mahkememizin 25/12/1980 tarihli gıyabi ilamı ile
TCK. nun 1918 sayılı Kanunun 25. 1. 2. maddesi gereğince 9850 lira para cezası ile
hükümlü Fadlı oğlu Sıtkı Canpolat hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen
bulunamadığı ve adı geçene tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Adli Tebligat Kanu
nun 29. maddesi uyannca hükmün ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihin
den 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına ilan ücretinin sanıktan tah
siline ilan olunur.
11536

•
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Akhisar 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1980/373
Batı Almanya.da işçi olup Türkiye'de Akhisar Reşatbey Mahallesi 295 Sokak
No. 9 da oturur ibrahim Kaya vekili Avukat Aynur Sungur tarafından Akhisar Re
şatbey Mahallesi 189/10 da oturur Rahime Kaya aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik
sebebi ile boşanma davasmda:
Davalıya yukarıda yazılı adresine davetiye gönderilmiş bila tebliğ iade edilmiş
davalının zabıtaca yaptırılan adresinin tahkikinde, adreste aranmış isede bulunama
dığı kendisini tanıyan olmadığı gösterilen adreste Şevket Dinç'in oturduğuna dair
savcılıkça cevap verilmiş olup, bu husustaki davanın duruşması 27/10/1981 saat 9 a
bırakılmıştır. Davalının duruşmada ve mahkememizde hazır bulunması veya bir
vekille kendisini temsil ettirmesi yada davaya karşı bulunduğu mahalden yazılı ce
vap vermesi hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
11534
Manavgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
E. No: 1973/253
K. No: 1980/162
Davacı Manavgat Pazara Mahallesinden Mehmet Şükrü öz tarafından davalı
ayın yerden Zahide öz ve arkadaşları aleyhine ikame edilen ve Mahkememizin 6/5/1980
günlü ara kararma göre Manavgat Pazarcı Mahallesi Vurgun Sokak 182 ada 12 nolu
parsel hakkında açılan tescil davası reddedilmiş olmakla, adı geçen ilâm temyiz edi
lip, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 28/5/1981 gün 1981/2957 Es. 3736 sayılı karan ile
onandığından Zahide öz varislerinden Fatma Yıldırım'ın adresi tesbit edilemediğin
den 7201 S. Y. nın 28 ve onu izleyen maddeleri gereğince işbu yargıtay onama ilâ
mının ilân yoluyla duyurulmasına karar verildiğinden, işbu ilânın yayınlandığı gün
den itibaren adı geçene Yargıtay onama ilamının 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayı
lacağının bilgi edinilmesi ilânen duyurulur.
11521
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Van Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1979/9
K. No: 1980/191
Bölücülük propogandası yapmak suçundan sanıklar Van Merkez Avsikoğlu
Mahallesi nüfusuna kayıtlı iken tüm aramalara rağmen temin edilemeyen Hasan
ve Salihe oğlu 1956 doğumlu Mustafa Çetin Çevikoğlu ve Ankara Merkez Turan
Mahallsi nüfusuna kayıtlı iken tüm aramalara rağmen temin edilemeyen Enver ve
Peruze oğlu 1957 D. lu Turgut Yılmaz hakkında Mahkememize açılan kamu davası
nın yapılan yargılamaları sonunda: Mahkememizin görevsizliğine Diyarbakır Sıkı
yönetim askeri mahkemesinin davaya bakmaya görevli olduğuna dair verilen
26/9/1980 gün ve 1980/191 sayılı karan sanıklara tüm aramalara rağmen tebliğ edi
lememiştir.
7201 sayılı Kanun gereğince ilanın Resrm Gazete'de ilan edilerek sanıklara
tebliğine aynı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince karann ilan tarihinden
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan ücretinin sanıklardan tahsil
olunacağı tebliğ ve ilan olunur.
11317
Eyüp 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1976/794
K. No: 1980/118
Davacı: K. H.
Sanık: Selahattin Bayraktar: B. İsmail Hakkı, A. Meryem 1928 D. lu Gazios
manpaşa Küçükköy Yolu No. 146 da oturur.
Suç: 1072 sayılı Kanuna Muhalefet
Suç tarihi: 23/3/1976
Tatbik edilen Kanun maddesi: 1072 S. K. nun 1. maddesi delaletiyle 2. mad
desi gereğinde bir sene hapis, bin lira ağır para cezası ile tecziyesine.
Yukanda adı ve adresi yazılı hükümlü hakkında yapılan muhakeme sonunda:
Sanığın adresi bunca aramalara rağmen bulunmamsı sebebiyle hükmün teb
liği mümkün olmdığından 7201 S. K. nun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmî Ga
zete ile ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden iti
baren 15 gün içersinde tebligatın yapılmış sayılacağına 8/7/1981 tarihinde karar
verildi.
11361
Ceyhan Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1978/436
K. No: 1980/533
Davacı: Hukuk amme
Müşteki: Ali Rıza arabacı
Maznun: Abdullah Yuka babası Mustafa oğlu Hatice'den olma 1/8/1957 D. lu
Nizip İlçesinin Pazarcami Mahallesinde nüfusuna kayıtlı
Maznun Azdullah Yuka hırsızlık ve hırsızlık malı sabit olan fiil ve hareketin
den dolayı eylemine uyan T.C.K. nun 492/1, 522, 55/3, 59. maddeleri gereğince altı ay
20 gün hapis emaneti umumiye nezaret cezasına 29/12/1980 tarihinde karar veril
diği ancak yaptırılan tahkikatta sanığın adresinin meçhul bulunduğu zabıtaca ve
rilen cevabi yazıdan anlaşıldığından tebligat yapılmış olması nedeniyle 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine tvfikan ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra
tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildiği tebliğ olunur.
11366
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Erbaa Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1980/267
K. No : 1981/64
Davacılar İbrahim Kazandır ve Naime Kazandır vekilleri Av. Recep Ünal tara
fından davalı Hatice Kazandır (Kaya) aleyhine açılan evlatlığın feshi davasının yapı
lan duruşması sonunda;
Davacılar vekilinin davalı aleyhine açtığı evlatlığın feshi davasının kabulü ile
Erbaa Ismetpaşa Mahallesi a i t ; 009/02, Sayfa : 57, Kütük Sıra No : 146'da nüfusa ka
yıtlı davacılar İbrahim ve Naime Kazandır'ın evlatlıkları olan davalı Kaya kızı Kiraz'
dan olma 7/3/1962 doğumlu Hatice Kazındır'ın evlatlıklarının feshine ve bu hanedeki
kaydının silinerek babası hanesine kaydının işlenmesine Erbaa Asliye Hukuk Mahke
mesinin 10/2/1981 gün, esas 1980/267, karar 1961/64 sayılı kararı ile davalı Hatice
Kazandır'ın yokluğunda davacılar vekili Av. Recep Ünal'ın yüzüne karşı karar veril
miş ve bu karar davalı Hatice Kazandır'a tebliğe verilmiş, davalı adresinde olmadığın
dan iade edilmiş, zabıtaca yapılan tahkikatta da davalı Hatice Kazandır'ın tebligata
sarih adresi tespit edilemediğinden karar tebliğ edilememiş olduğundan bu kararın da
valı Hatice Kazandır'a tebliği yerine kaim olmak üzere işbu yayın tarihinden itiba
ren 15 gün içerisinde temyiz etmediği takdirde kararın kesinleşeceği Uânen tebl'ğ
olunur.
10833/1-1

•>
Ağın Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No: 1980/18
K. No: 1980/25
Basın yolu ile adiyen Hakaret suçundan sanık Süleyman ve Emine'den olma
1949 doğumlu Muğla îli Merkez Ulucami Mahallesi nüfusuna kayıtlı Neşet Nusret
Kocabıyıkoğlu hakkında Mahkememizde yapılan kamu davası sonunda:
5680 sayılı Yasanın 2231 sayılı Yasa ile değişik 16/2. ve TCK. nun 482/4. mad
desi ile 2248 sayılı Yasa hükümleri,
Sanık basın yolu ile müştekilere hakaret ettiği sabit olduğundan ve yazının
yazanda belli olmadığı, her müşteki için sanığa 3 ay hapis ve 5.000 lira ağır para
cezası verildiği 6 müşteki için ayan ayrı tatbik edildiğinden sanığın neticeten 18
ay hapis, 30.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının 10 eşit
taksitle alınmasına, yargılama masraflarının sanıktan alınmasına, 25/11/1980 tari
hinde gıyabında karar verildiği, sanık tüm aramalara rağmen karar tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı K. nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Karann Hanen teb
liğine, ilan tarihinden itibaren hüküm fıkrasının 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilan olunur.
11139
e

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makinaleri Fabrikaları Mü
essesesinden :
ADAPAZARI
1 —• Müessesemizin ihtiyacı olan 45x70 cm. ebadında 125 gr. ağırlığında 1850
adet el havlusu ile 90x135 cm. ebadında 400 gr. ağırlığında 1910 adet banyo havlusu
kapalı zarf usulü ihale suretiyle imal ett irilecektir.
2 — Bu işe ait muvakkat teminat teklif tutarının % 3 nisrbetinde olup, nakit
veya banka teminat mektubu seklinde, teklif mektubu ile birlikte Müessesemize veri
lecektir.
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3 — Kafi teminat iş tutarının % 6 sı nisbetinledir.
4 — Bu islere ait teknik ve ticari şartnameler Müessesemiz Levazım Müdür
lüğünde temin edilir.
5 — Kalitelerinin görülmesi ve ihale kalan firmanın havlusunun kalite Kontrol
Müdürlüğünde numuneye esas teşkil etmesi için, havlu numunelerinin kapalı zarf tek
lif mektupları ile birlikte en geç 13/8/1981 günü saat 16.30'a kadar Müessesemiz Le
vazım Müdürlüğüne verilmesi gerekir. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.
11786 /1-1
Ankara Yan - Açık Cezaevi Mümessilliğinden:
1 — Yarı - Açık Cezaevimiz Terzilik tşyurdunun ihtiyacı bulunan muhtelif
cins ve nitelikte 8 kalem 45 adet terzi makinası Ceza İnfaz Kurumlan Döner Ser
maye Yönetmeliğinin 181. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltme yoluyla sa
tın alınacaktır.
2 — îhale 10/8/1981 günü saat 15.00'de Ankara Yan • Açık Cezaevi Mümessil
ttdasında yapılacaktır.
3 — îşin toplam tahmin bedeli 9.275.000,— TL. dır. Geçici teminatı toplam
muhammen bedelin % 3 ü olan 278.250,— TL. Ankara Yan - Açık Cezaevi Sayman
lık veznesine alındı karşılığı yatırılacaktır.
4 — İsteklerin usulüne uygun olarak hazırlayacaktan kapalı zarflarda;
a) Geçici teminat alındısı,
b) Ticaret Odası belgesi,
c) İşe ait yapılan teklif,
d) İşe ait şartname,
Ankara Yarı-Açık Cezaevi Mümessilliğinden her gün çalışma saatleri için
de görülebilir.
5 — Tekliflerin ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Ankara Yan - Açık Ce
zaevi Mümessilliğinde kurulacak olan komisyona verilmesi şarttır. Postadaki ge
cikmeler ve telgrafla başvuru kabul edilmez.
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
12014 /1-1
T. K. 1. Mahdut Mes'uliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — TKİ. Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyitleri İşletmesi Silopi ocaklannda üretilen asfaltit kömürlerinden yaklaşık 15.000 ton'unun Nusaybin Büromuz deposu
na takriben 15.000 ton'unun da ocaklardan takriben 20 Km. mesafedeki stok sahasına
karayolu ile ve kamyonlarla taşınması ve taşınan kömürlerin boşaltılması ile vagonlara
ve kamyonlara yüklenmesi hizmeti şartnamesi gereğince ve kapalı zarf usulü ile tek
lif alınmak suretiyle ihaleye çıkanlmıştır.
2 — Müessesemizce onaylı bu işe ait şartnameler Müessesemiz merkezinden
(Necatibey Caddesi No : 21 Kızılay/Ankara) KST. Kurtalan ve Nusaybin bürolarımızdan imza karşılığında temin edilebilir.
3 — Isteklüer kapalı zarf teklif mektuplarım 14/8/1981 Cuma günü saat 12.00
ye kadar Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisine tevdi etmeleri veya göndermeleri
ev teklif sahiplerinin ihalenin yapılacağı aynı gün saat 15.00'de yukanda belirtilen Mü
essesemiz Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
4 — Postada vaki olacak gecikmeler İle telefon ve telgrafla yapılan başvuru
lar kabul edilmez.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
12017 /1-1
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Türkiye Radyo - Televizyon Kuurumu Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT İLANI
1 — Trabzon bölgesine bağlı Trabzon Tv. verici binası ile Ordu - Giresun Tv.
verici binasındaki tadil ve onarım İşleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 4.617.162.50 T L . olup, geçici teminatı 138.514,88 T L . dır.
3 — Eksiltme dosyası Kurumumuz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı (Mithatpaşa
Cad. No. 49 Kat 6 - 7 Ankara) adresinde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
4 — Eksiltme 12/8/1981 günü saat 15.00 de Atatürk Bulvarı No. 181/A daki
Satınalma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.
5 — İsteklilerin ilân tarihinden sonra eksiltme şartnamesinde belirtilen belge
lerle birlikte (c) grubuu müteahhitlik karnesi, ayrıca keşif bedeli kadar bir işi müte
ahhit, şantiye şefi veya kontrol sıfatıyla ifa edip geçici kabullerini yaptırmış olma
ları şartı ile 6/8/1981 g ü n ü saat 17.00'ye kadar Genel Evrak Müdürlüğüne başvur
maları ve ihale tarihinden önce Yapı İşleri Dairesinden «Yeterlik Belgesi» almaları
gerekmektedir.
6 — İstekliler «eksiltme şartnamesinin 5 nci maddesinde yazılı belgelerle bir
likte» bu işe ait teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün (engeç) saat 14.00'e
kadar Kurumumuz Genel Evrak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıpğ ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.
8 — Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmaz.
11678 /
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imar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden:
1 — Bedıord marka

taşıtlara 109 kalem malzeme

satın alınması

ihales i

12/8/1981 günü saat 15.00 de açık eksiltme usulü Ue yapılacaktır.
2 — İhale, Mithatpaşa Caddesindeki 17 No. lu binanın zemin katında olacak-

tır,
3 — Muhammen Bedel: 5.038.475,— T L .
4 — Geçici Teminat : 164.905,— T L .
5 — İsteklilerin geçici nakit teminatlarını veya limit içi teminat mektupla
rım fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları

makbuz ile 1981 yılı tasdikli

ticaret odası belgesini şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra
faaliyette olduğunu gösteren belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmek
tedir.
6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No. lu odada görülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
Hân olunur,
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Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden :
1 — Ankara Milli Kütüphane binası 1981 yılı onarımı İsi 1710 sayılı Kanunun
19. maddesi hükmüne göre kapalı zarf usulü İle 26/7/1981 tarihinden İtibaren 15 gün
müddet ile eksiltmeye konmuştur.
2 — İşin birinci keşif tutarı (15.000.000) lira olup geçici teminatı (450.000) l i 
radır.
3 — İhale 11/8/1981 Salı günü saat 15.00 Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü binasında toplanacak onarım ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
4 — Bu İşe keşif dosyası sözleşme ve şartnameler
Kültür Ba
kanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir.
6 — İstekliler;
a) Asgari (15.000.000) TL. tutan (D) grubu müteahhitlik karnesi aslı ve ör
neği.
b) Yapı araç bildirisi (örnek No : 1),
c) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan mail durum
bildirisi (örnek No : 2/A, örnek No : 2/B),
d) Teknik personel bildirisi (örnek N o : 3),
e) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına tahttte bağlan
mış veya bağlanacak olan işlen belgeleriyle açıklayan teahhüt bildirisi (örnek No : 4),
Yukarıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek, resmi tatil günleriyle ihale tarihi
hariç en geç beş gün evvel Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ğüne müracaat ederek yeterlilik belgeleri almaları şarttır.
Dilekçelere yukarıdaki belgelerin eklenmesi mecburiyeti sebebiyle telgrafla ye
terlik belgesi talebi kabul edilmez.
g) İstekliler teklif mektuplarına yeterlilik belgesi, ticaret odası vesikası ve
teminat mektuplarını ekleyerek eksiltme saatinden bir saat evvel ilgili İhale Komis
yonuna makbuz karşılığında vermeleri lazımdır.
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

11657 / 2-2

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
DE 24000 tipi dizel lokomotif motorlarında kullanılan türbo - kompresörler
için 200 adet eksoz gazı giriş kasası satınalınacaktır.
1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme iç piyasadan kapalı zarf yöntemi ile
eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tekliflerin engeç 1 Eylül 1981 Sah günü saat 15.00' e kadar Ankara'da
TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Ko
misyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve İstanbul'da
250,— TL. bedelle temin edilebilir.

Sirkeci

veznelerinden

4 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
5 — Teklif verecek firmalar, teklif edecekleri bedelin % 2,5'u oranında geçici
teminat vereceklerdir.
6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği
talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Ankara - Esenboğa (Duble yol) yolu Km. 3+295 - 8+640 arası 51.765.770,—
TL. keşif bedelli alttemel ve temel malzemesi temini ve nakli işi 5539 sayılı Yasanın
26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak usulü ile yaptırılacaktır.
2 — Teklifler 12/8/1981 Çarşamba günü saat 15.00'de Karayolları 4. Bölge
Müdürlüğü Yapım Şefliğinde açılacaktır,
3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım
Şefliği Servisinde tetkik edilebilir.
4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin :
a) Son müracaat tarihi olan 10/8/1981 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe
İle Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, aşağıdaki yazılı belgeleri ek
siksiz olarak eklenmesi lazımdır. (Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi esas alı
nır.)
b) Bildirilerine (B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslı (Noterden veya
Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş Örneği de olabilir.) veya ay
rıca bu işin keşif bedeli miktarının yarısı kadar, bir tek seferde benzeri bir iş yap
tığına dair iş bitirme belgesini, (İş bitirme belgesi son iki yıl İçersinde bitirilmiş işe
ait olacaktır.)
(Bildirilerine müteahhitlik karnesi konulduğu takdirde ayrıca bu tür işi önce
den yaptığım ifade eden belgeyi de koyacaklardır.)
c) Teklif verecekler bu iş için istenilen makinaları tam olarak bir listede be
lirteceklerdir, istenilen m akmalara sahip olduğuna ve amortisman müddetlerini dol
durmamış olduğuna dair demirbaş kayıtlarının yevmiye ve defteri kebir kayıtlarına
uygun olduğuna dair Maliyece tasdik edilmiş bilanço aslı veya noterden tasdikli fo
tokopisi ile 1981 yık içinde bu makinalara sahip olduklarım belirtir faturaları veya
noterden tasdikli suretleri ibraz edeceklerdir. (Bu iş için gerekli görülen makinalann
cins ve kapasiteleri bölgemizdeki dosyasında görülebilir.) (Kiralık makina kabul
edilecektir. Ancak esas makina sahibi kiralık verdiği makinaya sahip olduğuna dair
demirbaş kayıtlarının yevmiye ve defteri kebir kayıtlarına uygun olduğuna dair Ma
liyece tasdik edilmiş bilanço aslı veya noter tasdikli fotokopisi Ue 1981 yılı içinde bu
makinalara sahip olduklarım belirtir faturaları veya noterden tastikli suretleri, ayrıca
kiralık verdiğine dair taahhüt bildirisinin noterden tasdikli suretlerini ibraz edecek
lerdir.)
a) Mali durum bildirisini,
e) Teknik personel bildirisini,
f) Taahhüt bildirisini,
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması
halinde şirketin imza sirkülerini,
h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şantiye şefliğinden alınmış bel
geyi, (Şantiye dilekçe ile müracaat edilecektir.)
ı) Bu iş için iştirak belgesi almaları için (c. d. e. f.) yazık belgelerin bizzat
taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekaleten imza edenler geçerli sayılmaz.)
6 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin :
a) 1.036.000,— TL. geçici teminatın Bölge veznesine yatırıldığına dair mak
buzun,
b) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından im
zalamaları ve özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt
mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lazımdır.
d) 1981 yık tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesini,
6 — 1981 yık noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler ve postadaki gecikme
ler kabul edilmez,
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M. K. E. Kurumu Makina Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemizde imal edilen yol bakım greyderinde kullanılmak üzere 100 adet
direksiyon dişli kutusu imal ettirilecektir.
Teklif isteme mektubu, teknik şartname ve resim, yukarıdaki adresimizden
temin edilebilir.
Teklifler engeç T/8/1981 tarih, saat 16.00'ya kadar Müessesemiz Haberleşme
Servisine verilmiş olacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
11404 / 2-2
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ.
XV. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Urfa DSİ. XV. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan Eyyubiye
A d i İçmesuyu temini işi «6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek
esaslar» dahilinde. Kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (55.000.000,—) TL. olup geçici teminatı
(1.663.750,— TL. dir. Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır.
3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere İş programına uygun olarak
şantiyede.
çalışır vaziyetle,
1 adet Ekskavatör, 1 adet yükleyici (955 muadili), 2 adet kompresör (250 Otm.)
ve kâfi miktarda betoniyer, vibratör, kamyon ve lüzumlu diğer ekipman bulunduru
lacaktır.
4 — İhale 20/8/1981 Sah günü saat (15)'de Urfa XV. Bölge Müdürlüğü Sula
ma Tesisleri Fen Heyeti Müdürlüğü katında toplanacak olan DSİ. XV. Bölge Eksilt
me Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü İle yapılacaktır.
5 — İhale tasarısı ve ekleri (2000 TL.) mukabilinde 4. maddede yazı adresten
29/7/1981 tarihinden itibaren temin edilebilir.
6 — İstekli şahıs veya şirketlerin 12/8/1981 günü saat (17)'ye kadar bir di
lekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki
vesikaları eklemeleri lazımdır.
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış Müteahhitlik karnesi aslı ve fotokopisi
(B) grubunda n az (55.000.000,—) TL. hk.
b) Bu güne kadar ikmal ettiği ve halen taahydü altında bulunan işlerin han
gi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, İkmal tarihleri ve yapılan iş bedelleri.
c) 3. maddede istenilen makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik
eden vesikalar veya kiralayacak ise, kiralayan şahıs veya firmadan alınmış Noterden
tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden
vesikalar ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü
veçhile tanzim edilmiş taahhütname.
d) Teknik personel beyannamesi ve kilit personelin biyografisi.
d) Teknik personel beyannamesi ve kilit personelin biyografisi.
e) Bankadan alınmış banka kredi durumunu gösterir belgeler.
6. maddenin b, c, d ve e fıkralarında belirtilen belgeler ihale tasarısı eklerin
deki formları uygun olarak doldurulacaktır.
7 — İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 14/8/1981 günü saat 8.00'den
itibaren 4. maddedeki adresten öğrenebilirler.
8 — 12/8/1981 günü (17)'ye kadar ihale tasarısı ile eklerini almamış, 6. mad
dede istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara i ştirak belgesi verilmez.
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9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarfları 20/8/
1981 günü saat (14.45)'e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSİ. XV. Bölge Eksilt
me Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
10 — İşin sözleşmesine, 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu karan
uyarınca çalışma şartlarına ait hükümler konulmuştur.
11 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
11673 / 2-2
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kasta
monu X X m . Bölge Müdürlüğünden :
Bölge Müdürlüğümüz Merkez ve Zonguldak şubesi emrinde Devlet Memurları
Kanununun 36. maddesinde tesbit olunan giriş derecelerindeki kadrolardan çalıştırıl
mak üzere «Devlet Memurluğuna Atanacaklar için zorunlu Yarışma ve Yeterlik sına
vı Yönetmeliği» esasları dahilinde sınavla eleman alınacaktır.
Alınacak elemanların sınıfı, görev unvanları ve adetleriyle, Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar dışında aranılacak nitelikler aşa
ğıda belirtilmiştir.
Kadro
Sınıfı
Unvanı
Sayısı derecesi
Aranılacak nitelikler
Teknik
Hizmetler
»
»

İnş. Müh. veya Y. Müh.
Jeoloji Milli, veya Y. Müh.
Ziraat Müh. veya Y. Müh.
Teknisyen

8
8
8
11

Meslek Yüksek Okulu Teknik
bölümlerinden mezun olmak.
Maliye Hesapçısı
Meslek Yüksek Okulu Teknik
11
bölümlerinden mezun olmak.
Meslek Yüksek Okulu Teknik
İstimlak Teknisyeni
11
bölümlerinden mezun olmak.
Meslek Yüksek Okulu Teknik
Teknik Ressam
12
bölümlerinden veya Endüstri
Meslek Lisesi mezunu olmak.
Erkekler için askerliğini yap
mış olmak.
Lise dengi sağlık okullarının
Sağlık
Sağlık Memuru
birinden mezun olmak.
Hizmetleri
12
Genel İdare
Lise veya dengi okul mezunu
Hizmetler
olmak. Erkekler için askerliği
Memur
6
13-14
ni yapmış olmak.
En az orta okul mezunu ol
Daktilo
13-14
mak, erkekler için askerliğini
yapmış olmak.
Sınavlar 19 Ağustos 1981 Çarşamba günü saat 10.00'da Bölge Müdürlüğümüz
de yapılacaktır.
Sınava girmek isteyenlerin 17 Ağustos 1981 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar
bir fotoğraf, tahsil belgesi ve nüfus cüzdan sureti ile beraber Kastamonu DSİ. XXIII.
Bölge Müdürlüğümüz binasındaki İdari İşler Amirliğine Müracaatla sınava giriş kar
tı almaları gerektiği,
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Ankara 111, Ankara - Kırıkkale Devlet Yolunda Km: 52+ 806--60*da
2.985.829,21 TL. kesif bedelli özçay (Kargalı) Köprüsü Tahkimat isi 5539 sayılı Ka
nunun 26. Maddesine göre Taşeronlardan Teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. Ge
çici teminatı 89.575,— TL. dir.
2 — Teklifler 7/8/1981 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30'da Karayol
ları 4. Bölge Müdürlüğü Köprü Servisi odasında açılacaktır.
3 — Bu İşe alt keşif ve şartnameler Ankara'da Karayolları 4. Bölge Müdür
lüğü Köprü Şefliğinde tetkik edilebilir.
4 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için :
a) Son müracaat tarihi olan 5/8/1981 günü mesai saati sonuna kadar bir
dilekçe ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek aşağıda yazalı bel
gelerin eksiksiz olarak eklemeleri lazımdır. (Müracaatlarda genel evrak kayıt ve
tarihi esas alınır.)
b) Bildirilerine (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli miktarında Müte
ahhitlik karnesinin aslı (Emanet .İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tastik edilmiş
örneğide olabilir.
c) Teklif vereceklerin bu işe ait yapı araçları bildirisini tam olarak bir lis
tede belirteceklerdir. Listelerinde bildirdikleri araçların kapasitelerine ait oldukla
rım belirleyecek faturalarının asıllarını veya noterden tastikli suretlerini ve 1981
yılı için inşaat makinalarına ait noterden tastikli demirbaş, Amortisman defterlerini
vermek mecburiyetindedirler. Bu iş İçin gerekli görülen asgari miktardaki makinalann cins ve kapasiteleri aşağıdadır. (Kiralık makina kabul edilecektir. Ancak makina sahibi kiralık verdiği makinanın kendisine ait olduğunu belirten belgelerin as
imi veya noterden tasdikli suretini ve kiraya verdiğine dair taahhüt bildirisinin no
terden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.)
İSTENEN MEKINALAR :
1 — 1/2 M kepçe kapasiteli yükleyici
2 — 1 Adet 7,5 Ton kapasiteli damperli kamyon
3 — 1/4 M Kapasiteli betoniyer.
d) Mali durum bildirisini,
e) Teknik personel bildirisini,
Bu İşin önemine binaen bu işlerde daha evvel İştigal etmiş İdareee yeterli gö
rülebilecek işin başından sonuna kadar devamlı iş başında kalabilecek en az 1 Adet
teknik eleman bulunduracaklardır. Bu işi taahhüt eden Teknik elemanca noterden
tasdikli mukavele gerekmektedir. Bu evsafı taşıyorsa müteahhitlerden bu belge is
tenmez.
f) Taahhüt bildirisini,
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olma
sı halinde şirketin imza sirküleri,
h) İşyerini görüp tetkik ettiğine dair İlgili şantiye şefliğinden alınmış bel
geyi,
i) Bu iş için iştirak belgesini alanlar İçin (c, d, e, f) maddelerinde yazık
belgelerin bizzat taşeron tarafından İmzalanması şarttır. (Vekaleten İmza edenler
geçerii sayılmaz.
5 — Teklif ve Taahhüt mektubu vereceklerin :
a) 89.575,— TL. iık Geçici teminatın bölge veznesine yatırıldığına dair mak
buzun.
b) 1981 yık tastikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Yeterlik belgesini,
3

3
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d) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından
imzalamaları ve özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taah
hüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saati olan 7/8/1981 günü saat
13.30'a kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır.
e) Zamanında verilmeyen teklif mektupları geçersiz sayılır.
6 — Noterden tasdikli olmayan Fotokopili belgeler kabul edilmez.
İlan olunur.
11726 / 2-2

•

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Adana VI. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde bulunan «Aş. Cey
han Aslantaş I. Merhale Cevdetiye Sağ sahil sulaması işletme tesisleri 2. ks. İnşaatı»
işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 —• İnşaatın muhammen keşif bedeli 50.000.000,— TL. olup, geçici teminatı
(1.513.750,—) TL. dir.
a) Geçici teminat banka mektubu olarak verilmesi halinde limit dahilinde
olması şarttır.
3 —• Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak
şantiyede çalışır vaziyette :
1 adet betonlyer. 2 adet vibratör, kafi miktarda kamyon ve lüzumlu diğer
ekipmanlar bulundurulacaktır.
4 — İhale 12/8/1981 Çarşamba günü saat (15.00) de DSİ. VI. Bölge Müdür
lüğü binasında toplanacak olan eksiltme komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile
yapılacaktır.
5 — İhale tasarısı ve ekleri (5.000,—) TL. mukabilinde 4. maddede yazılı ad
resten 27/7/1981 tarihinden itibaren temin edllebilinir.
6 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ. VI. Bölge Müdürlüğüne 5/8/1981 Çar
şamba günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek İhaleye iştirak
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri şarttır.
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az (50.000.000,—) TL. lık müteah
hitlik karnesinin aslı ve 2 adet fotokopisi (B) grubundan.
b) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin
hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve müracaat tarihi
ne kadar yapılan iş bedelleri,
c) 3. maddede istenilen makinaların iş programına uygun olarak şantiyede
hazır bulunduracağına dair usulüne uygun tanzim edilmiş taahhütname,
d) Teknik personel bildirisi,
e) Bankadan alınmış Banka kredi durumunu gösteren belgeler,
f) Ticaret Odasına 1981 yılı kayıdını yaptırmış ve çalışmakta olduğunu gös
terir belge,
7 — tsteküler iştirak belgesi alıp almadıklarını 7/8/1981 Cuma günü saba
hından itibaren DSİ. VI. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler.
8 — 5/8/1981 Çarşamba günü saat (17.00) ye kadar ihale tasarısı ve eklerini
almamış olanlara İştirak belgesi verilmez.
9 — İhaleye iştirak etmek istiyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflarını
12/8/1981 Çarşamba günü saat (14.45) e kadar 4. maddede belirtilen adreste, DSİ.
VI. Bölge Müdürlüğü eksiltme komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında teslim
etmeleri şarttır.
10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez.
11857 / 2-2

Bölgesi

Adedi

Iİ. S. N. B. Çam. T.

a

TX S. N. B. Çam. T.
n . S. N. B. Çam. T.
H. S. N. B, Gök. T.
H. S. N. B. Gök. T.
TX S. N. B. Gök. T.
H. S. Ks. B. Cam T.
m . S. N. B. Çam T.
m. 8. N. B. Çam T.
m. S. N. B, Çam T.
m. S. N. B. Gök. T.
m . 8. N. B. Gök. T.
m. S. Uz. B. Çam T.
NB. Çam Tel Direk
NB. Çam Tel Direk
Uz. B. Çam Tel Direk

1

Adet

MİKTARI
M?. Dm .
3

24

4296

a
a

316
350

«2.307
100.865
196.992
47.366
82.139
65.780
33.946
1618.198
463.460
144.208
249.762
636.317
22.468
783.097
«3.972
80.677

98

14674

4641.5431

s
Ü
2
1

a
32

7
a

a
»
1

120
140
445
96
136
«7
48
4936
1099
644
712
1197

67

Muh. Bedeli
Lira Kr.
Muh.
9.300,—
9.300,—
7.350,—
9.300 —
9.300,—
8.600 —
6.600,—
6.600,—
6.600,—
6.550 —
6.600,—
8.600,—
Muh.
5.650,—
6.150,—

Geçici Teminatı
Lira Kr.
26.500,—
41.500,—
91.800,—
18.000,—
38.200,—
24.500,—
17.200,—
551.700,—
152.500,—
47.000,—
68.000,—
202.600,—
9.500,—
247.400,—
22.000 —
28.000,—
1.586.600,—
»

1 —ı İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut yukarıda beyanı gösterilen orman emvali 11 Ağustos 1981 tarihine rastlayan
Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık artırmak olarak satılacaktır.
2 — İştirak edeceklerin aynı gün saat 12.00 ye kadar teminatlarını İşletme Veznesine yatırmaları, banka mektubu verecek
leri nmektuplarında İşletme adı ve parti numaralarım belirtmeleri gereklidir.
3 — Taliplerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları İle birlikte Komisyona müracaatları İlan olunur.
11895/2-2
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K. Tepe
K. Cay
G. Ağaç
K. Tepe
G. Ağaç
K. Çay
K. Tepe
K. Tepe
K. Çay
Bağdere
K. Tepe
K. Çay
G. Ağaç
K. Tepe
Bağdere
K. Tepe

Emvalin Cins ve Nev*l

RESMÎ GAZETE

Depo Şef.
G. Burun
G. Burun
Depo Şef.
G. Burun
G. Burun
Depo Şef.
Depo Şef.
G. Burun
G. Irmak
Depo Şef.
G. Burun
O. Burun
Depo Şef.
G. Irmak
Depo Şef.

Deposu

Sayfa : 40

Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Deposu
Sovucaova

»
Merkez
Sovucaova
Merkez

Sovucaova

»
Merkez
Sovucaova
»

Merkez
Sovucaova

% S. N . B. Çanı tomruk
2. S. N . B . Çam tomruk
3. S. N . B. Çam tomruk
3 . S. N . B. Çam tomruk
3 . S. N . B. Cam tomruk
3 . S. N . B. Çam tomruk
3. S. N . B. Çam tomruk
3 . S. K . B. Çam tomruk
3. S. N . B. Gök. tomruk
12. S. N. B. Gök. tomruk
2. 6 . N . B. Gök. tomruk
3 . S. N . B. Gök. tomruk
3 . S. N . B. Gök. tomruk
3 . S. N . B . Gök. tomruk
3. S. N . B. Kayın tomruk
S. S. Çam tel direk
B. S. Göknar tel direk

Miktarı
M \ Dm .
Adet
1

Muh.
bedeli
lira

Teminat
lira

İstihsal
Yüı

8

961

314.872

11.400

269.600

1981

1

85

36.384

8.835

23.500

1980

47

«864

1.606.800

1981

14

2756

a

308

9J0OO
927.484
103.225

fljOOO
6.510

İzahat

% 30

İnd.

•/o 2 0

înd.
İnd.
îmd.
İnd.

557.300

1981

50.500

1980

°/o 4 0

3116

437.804

5.720

188.300

1980

780

342.297

6510

ııe.6<w

1980

»/« 2 0

1088

236.132

4.650

82.800

1980

% 40

8

960

422383

11.400

361.600

1981

0
0

972

449.564

8.835

298.100

1980

% 30

290

133.277

3.835

88.400

19S0

% 30

11

1739

765.355

8400

459.700

1981

4

738

283J930

6.465

137.600

1980

3

383

6.465

85.500

1980

o/o 30
•/o 3 0

2

240

176J021
82.364

4.340

26.900

1980

% 40

1

107

23.509

8.500

1981

3

1253

68.970

8.000

15X)00
35500

e
e
s

İnd.
İnd.
înd.
İnd.
İnd.

RESMÎ GAZETE

»
»

Cins ve Nevi

Fani
Adedi

30 Temmuz 1981 — Sayı: 17416

Dadsy Devlet Orman İşletmesi Müdürlüglinden:

1981

Sayfa: 41

4.405.700
7366.440
YEKÛN:
137
"20240
1 — Yukarıda deposu cins ve nevi miktarı yazılı orman emvali 13/8/ 1981 Perşembe günü saat 14J00 de Daday İşletmesi satış
salonunda 15/C-4/A şartnameler esasları dalhilinde % 50 si peşin % 50 si 6 ay vadeli müddetsüs banka mektubu verilmesiyle acık
artırma sureti ile satışı yapılacaktır.
3 —ylhaleye iştirfak edeceklerin aynı gün ve saat UM de kadar % 7,5 geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırmaları şarttır.
3 — Satışa ait müfredatlı bilgi Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğü, mücavir İşletmeler ile
İşletmemizde görülebilir. İlan olunur.
11694 / 2-2
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Sayfa : 42

30 Temmuz 1981 — Sayı: 17416

Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden :
CİNSİ

Miktarı
Kalem

Muh. Bed.
Ura Kr.

Geç. Tem.
Ura Kr.

37.500,—
1. Beyaz Peynir
1.250.000 —
1
67.395.—
2. Margarinler
4
2.246.500,—
6
23.280,—
3. Unlu Maddeler
776.000,—
9
64.470,—
4. Tatlılar
2.149.000,—
13
59.137,—
5. Kuru Meyvalar
1.971.250,—
12
61.617,—
6. Kuru Sebzeler
2.053.900,—
19
148.845,—
7. Taze Meyvalar
4.961.500,—
28
165.097,—
8. Taze Sebzeler
5.503,250,—
2
19.620,—
9. Kadın Ayakkabısı
654.000,—
1
6.750,—
10. Odun
225.000,—
Yukarda yazılı 10 grup yiyecek ve tüketim maddeleri ile ayakkabı kapalı zarf
usulü ile 2490 sayılı Kanununa göre ihaleye çıkartılacaktır. İhale 28/8/1981 Cuma
günü saat: 11.00'de Atatürk Sağlık Meslek Lisesinde yapılacaktır.
Gruplara ait şartnameler Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğünde mesai
saatleri dahilinde görülebilir. Taliplilerin geçici teminat ve makbuz, mektup, ticaret
odası vesikası ile birlikte ihale saatinden 1 saat evvel kapalı teklif mektuplarım
komisyon başkanlığına vermeleri, postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan
olunur.
12024/1-1
Orüs Genel Müdürlüğü Fabrikalar Merkez Müdürlüğünden :
1 — Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğümü
ze bağlı Akkuş Kereste Fabrikasınnı ihtiyacına karşılık bir adet yangın motopomp'u
yurt içinden kapalı zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
2 — İhale Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağlı Fabrikalar Mer
kez Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 115/4 Kızılay/Ankara'dakl adreste 24/8/1981 gün ve
saat 15.00 de Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — İhale İle ilgili teknik ve idari şartname yukarıdaki adresten temin edile
bilir.
4 — Bu işe ait muhammen bedel 1.500.000,— TL. olup geçici teminatı 58.760,—
TL. dır.
5 — İsteklilerin geçici teminatı nakit veya süresiz limit İÇİ banka teminat mek
tubu olarak Müdürlüğümüz veznesine yatırmaları şarttır.
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İlân olunur.
11985/1-1
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden :
1 — Başmüdürlüğümüz emrinde çalıştırılmak üzere 4 adet Anadol - Skoda Pick-Up, 2 adet minibüs, 1 adet 100'lük Pick-Up kiralanacaktır.
2 — Vasıtalara ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden te
min edilebilir.
3 — İhale 11/8/1981 günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — Geciken teklifler kabul edilmez.
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser
best olacaktır.
naa4 / 9.9

îti

: İçel

îlçesi: MUT
Deposu

3. S. N. B. Çz. Tomruk
3. S. K. B, Çz, Tomruk
2. S. Çz. Md. Direk
2. S. Göknar Md. Direk
İn. Çap. Çz. San. Odunu

17
30
17
1
1

Miktarı
Adet

M

2554
7834
9882
298

613.697
1311.368
514.926
20.307 "
21.000

—

3

Muh.
bedeli
TL.

% 7,5
teminatı
TL.

6.000
4.400
4.150
3.915
1.950

276.300
433200
160.400
5.900
3.100

Düşünceler

% 10 İndirimli

878.900
2460298
66
20568
TOPLAM
1 ~ İşletmemizin satış depolarında mevcut 66 parti muhtelif cins orman emvali % 50 si peşin bakiyesi 6 ay vadeli olarak
açık artırmaya çıkarılmıştır.
2 — Satış 10/8/1981 'Pazartesi günü saat 14.00 de İşletme Müdürlüğü satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/C
Model şartname hükümlerine göre yapılacaktır
3 — Satışla ilgili ilân şartname ve müfredat listeleri İşletme Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Vergi ve resimler alıcıya, ilân masrafları İşetmemize ait olduğu ilân olunur.
12030 /1-1
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ömerağa, Çortak, Meydan
ömerağa, Çortak, Meydan
ömerağa, Çortak, Meydan
Çamlıca
ömerağa

Emvalin cins ve nev'i

Parti
adedi

30 Temmuz 1381 — Sayı; 17416

Mut Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Sayfa: 48

Cinsî ve evsafı
0.44 mm. Kalınlıkta sıcak daldırma mciodu
ile hazırlanmış gatvanbli oluklu sac
0.44 mm. Kalınlıkta sıcak daldırma metodu
ile hazırlanmış galvanizli oluklu sac
0.44 mm. Kalınlıkta sıcak daldırma metodu
ile hazırlanmış galvanizli oluklu sac

Ebadı (cm)
Genişlik 90
Boy
300
Genişlik 90
Boy
300
Genişlik 90
Boy
300

Teslim yeri
Artvin - Merkez
Orköy Deposu
Şavşat - ör köy
Deposu
Borçka
Orköy Deposu

Miktarı
(kg)

bedeli
kg/TL.

Muhammen
Tutarı
TL.

Geçici
teminat
TL.

96570

105

10.139.850

318.000

112524

105

11.815.020

368.500
RESMÎ GAZETE
30 Temmuz 1981 — Sayı: 1741«

93240
9.790.200
105
307.500
1 — Artvin İline bağlı merkez, Şavşat, Borçka İlçeleri Orman Köylerine, Orman Köyleri kalkınma fon'u yönetmeliğine gö
re yukarıda evsafı ve cinsi, teslim yeri, mikiaıı, muhammen bedeli, tutarı ve geçici teminat tutarı yazılı bulunan malzeme 3 parti
halinde satın alınacaktır.
2 — Satın Alma 1 lemi Orköy Fon Yönetmeliğinin 68 nci maddesine göre ve kapalı zart eksiltme suretiyle 14/8/1981 Cuma
günü Suat 14.00 de Artvin Orköy Başmühendisliği Samı Alma Komisyonumuzda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin belirli gün ve saatten önce teklif mektuplarını 1 tabaka sac ile aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte saat
12.00 ye kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına ibrasr, ederek yeterlik belgesi almaları gerekmekledir. Teklif mektubu ekleri
şunlardır.
a) Proforma fatura.
b) T. Sekalite belgesi,
c) İmza sirküleri,
d) Ticaret Odası Belgesi,
e) Geçici teminat vezne alındı makbuzu.
4 — Teklif mektuplarında cn az opsiyon müddeti 45 günden aşağı olamaz.
5 — Satın Alma 2490 sayılı Artırma, Eksiltme Kanununa tabi değildir. İdare satın almayı yapıp, yapmamakta serbesttir.
6 — Umumi idari şartnamede belirtilen bütün masraflar yükleniciye aittir.
7 — İdare satın almada % 5 eksik veya fazla kabul etmekte serbesttir.
8 — Bu satın almaya ait temel ve teknik şartname ile fazla bilgi Ankara'da Orman Köy - İlişkileri Genel Müdürlüğü ile Art
vin, Ankara, Erzurum, Trabzon, İstanbul, Bolu, Orköy Başmüdürlüklerinden alınabilir.
Keyfiyet ilan olunur.
12036 / 2-1

Sayfa : 44

Artvin Orköy Başmühendisliğinden'.

Karasu Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden:

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
5
2
1
28

Bölgesi
Kurudere
>

»

Merkez
>

Kurudere

»
>

Merkez
>

Kurudere
Merkez
Kurudere
Kurudere
Merkez
Kurudere

Deposu

Cins ve nev*!

Kurudere 1. S. N . B. Syk. (Kap) Tomruk
>
1. S. Ks. Syt. Tomruk
2. S. N . B. Syk. (Kap) Tomruk
>
Kuzuluk 2. S. N . B. Syk. Tomruk
»
2. S. N . B. Syk. Tomruk
Kurudere 3. S. N . B. Syk. Tomruk
2. S. N . B. Krs. K. Tomruk
*
3.
S. N . B Krs. K. Tomruk
*
Kuzuluk 3. S. N . B. Krs. K. Tomruk
»
3. S. Ks. B. Krs. K. Tomruk
Kurudere 3. S. Ks. B. Krs. K . Tomruk
T. İskele 2. S. N . B. Syk. Tomruk
Paralı
2. S. Ks. B. Syk. Tomruk
Kurudere 3. S. N . B. Krs. K. Tomruk
T. İskele 3. S. N . B. Krs. K. Tomruk
Kurudere 3. S. Ks. B. Krs. K. Tomruk

W Dm

3

25.207
15.225
29.571
23.79i
36.655
45.200
34.269
35.120
253.130
20.049
44.158
32.397
17.782
353.726
44.991
32.447
1043.721

Muh. Bed.
Lira
14.700
12.880
13.350
12.850
9.500
9.950
9.950
7.050
7.050
4.500
4.500
7.000
6.400
3.900
3.900
2.700

% 7.5 Tem.
lira
28.000
15.000
30.000
23.000
26.500
26.000
26.000
19.000
136.000
7.000
15.000
17.000
9.000
104.500
13.500
7.000

İza.

% 65 İndi.
»
>

»

>

»

>

>
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Parti
Adedi

»

509.000

3 — Taliplilerin 13/8/1981 Perşembe günü saat 13.30 a kadar almak İstedikleri partilerin % 7.5 teminatını İsletmemiz Vezne
sine yatırmaları ilân olunur.
12032/1-1

Sayfa: 4a

1 — Yukarıda müfredatı yazık orman emvali 13/8/1981 Perşembe günü saat 14.00 de İşletme Müdürlüğünde toplanacak Ko
misyon huzurunda emval bedelinin I. ve İL sınıflarda % 50 si IH. sınıflarda % 25 1 ile vergileri peşin, bakiyesi 9 ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığı satılacaktır.
2 — Satışa ait ilan ve şartname İşletmemiz Müdürlüğü ve bölgeleri UeAdapazarı Başmüdürlüğü ve civar İşletmelerde görülebi
lir.

Yol durumu
Şose

Cins ve nev'i

929
285
9721
234
62444
5278
—
—
—

—
—
—

251399
70395
2115.423
47210
4844.895
416.477
— 1 1
1
İ

—i—

—
—
—
—

—
—

1011
31
386
532
41
22

Muhammen bedeli (TL.)
2.590 - 3.871 - 5330 - 5.900
7.400
3.064 - 3.930 - 4.350
5.400
2.944 - 3250
3250
1386 - 1.700
1.700
900
800
1.700
900

% 75 Teminatı (TL.)
85.900
39.100
633.400
19200
1.164.100
101.600
125300
4.000
26300
32300
5300
1:500

2238200
YEKÛN
78891
7745.999
2023
Yukarıda müfredatı yazılı Orman Emvalleri % 50 si ve Tahakkuk edecek vergileri peşin, bakiyesi 180 gün vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığı açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Sarış 5/8/1981 günü Bergama Orman İşletmesi Satış Salonu binasında saat 14.00 de toplanacak Komisyon huzurunda yapı
lacaktır.
Teminatlar belirtilen günde saat 13.00 e kadar alınacaktır
Satışa konan emvallerin şartname ve parti miktarlarını gösterir listeler İzmir Orman Bölge Başmüdürlüğü ile İzmir, Ma
nisa, Bayındır, Demirci, Gördes, Uşak, Edremit, Aydın, Afyon, Eskişehir, Muğla, Adana, Antalya, Mersin İşletme Müdürlükleri ile
İşletmemiz ve İşletmemize bağlı Bölge Şefliklerinde görülebilir.
Taliplilerin belirli gün ve saatte teminatlarını yatırarak Şartnamede istenilen belgelerle satış Komisyonuna müracaatları
ilân olunur
12034/M
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Ster
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3. S. N . B. Çz. Tomruk
3. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. K . B. Çz. Tomruk
3. S. K. B. Çk. Tomruk
Çz. Sanayi Odun
Çk. Sanayi Odun
Çz. Yar. San. Odun
Çz. Yuv. San. Odun
Yap. Meşe Odun
Çz. 1b. Yak. Odun
Çz. Kab. San. Odun
Yap. Çınar Odun

Miktarı
M? Dm?
Adet

Sayfa: 46

Bergama Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Depo
Adı
Muhtelif
>
>
>
>
>
>

>

»
>

>
>
»
>

>
>
>
>
>
>

>
>

L S. Nb. Çam Tomruk
X S. Ksb. Çam Tomruk
II. S. Nb. Çam Tomruk
m. S. Nb. Çam Tomruk
m . S. Ksb. Çam Tomruk
I. S. Nb, Oöknar Tomruk
TX S. Nb. Oöknar Tomruk
HL S. Nb. Göknar Tomruk
I. S. Nb. Meşe Tomruk
I. S. Ksb. Meşe Tomruk
n. S. Nb. Meşe Tomruk
H . S- Ksb. Meşe Tomruk
III. S. Nb. Meşe Tomruk
m . S. Ksb. Meşe Tomruk
m. S. Nb. Kavak Tomruk
m. S. Ksb. Kavak Tomruk
HI. S. Nb. Karaağaç Tomruk
m, S. Nb. Karaağaç Tomruk
m. S. Nb. Çınar Tomruk
m. S- Nb. Dtsbudat Tomruk
II. S. Nb. Kızılağaç Tomruk
m , S. Nb. Kızılağaç Tomruk
HL S- Nb. Gürgen Tomruk
m. S. Nb. Akçaağaç Tomruk
m . S- Nb. Kiraz Tomruk
Çam Direk
Meşe Direk
Çam Tel Direk
Oöknar Tel Direk

Parti
Adedi
lö
1
18
37

M 1 kt a n
Adet
M>. Dm>.

1

402
11
743
2193
47
S03
1043
2468
42
13
74
12
2139
171
1172
41
13
36
56
23
26
106
311
77
19
107
166

2
2

07

a

13
30
28
3
1
4
1
32
4
12
1
1
1
1
1
1
2
5
2
1
1

69

416.281
10.681
624.921
1331.023
39.976
469.264
1438.610
1476.743
52.601
15.729
66.379
16.657
918.968
71.089
523.333
12.066
10.785
19.368
17.638
12.290
14.975
44.393
123.036
34.334
8.486
10.440
10.247
14.256
32.445

Muh. Bedeli
U r a Kr.
11.850 — 26.300
12.700,—
9.900 — 14.000
6.960 — 9.000
6.500 — 6.000
11.850 — 13.500
9.900 — 11.600
6.960 — 8.500
16.500,—
14400,—
14.600,—
13.500,—
6.010 — 7400
4.510 — 5.400
4.300,—
3.600,—
11.500,—
8.500,—
4.670,—
7.800,—
7.500,—
5.308 — 5.560
3.040 — 5.300
4.000 _ 7400
4.550,—
5.000,—
4.220.—
4.260 — 7.000
4.050 — 6.400

% 7.6 Teminatı
Lira Kr.
473.180,—
10.150,—
534.800,—
776.700»—
17.100,—
422.650,—
1.103.600,—
824.600,—
65.100,—
17.100,—
72.250,—
15.600,—
436.060,—
26.300,—
168.700,—
3.200,—
9.300,—
12.400,—
6.000.—
7.200,—
8.500,—
18.050,—
40.160,—
12 900,—
2.300,—
4.000,—
3.250,—
7.400,—
13.500,—
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7.826.603
5.111.140,—
201 13069
SATIŞ GENEL YEKÜNÜ :
Yukarıda münderecatı yazılı İşletmemizin muhtelif satış İstif yerlerinde mevcut orman emvali 13 Ağustos 1981 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 14.00 de 15/C Model şartname esasları dahilinde İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda
acık artırma ile satılacaktır. İlân olunur.
12031/1-1
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Emvalin cins ve nev*l
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Karabük-Yeni ce Devlet Orman İşletmesi MUduriagûnden :
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Karabük Demir ve Çelik Fab, Müessesi Müdürlüğünden :

1 Adet Komple Diyafonla Haberleşme Tesisatı Yaptırılacaktır.
(Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal
Müdürlüğümüz,
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıkoşkü Cad. Yalıkoşkü Han Kat: 4-5 deki Mü
messilliğimiz.
3 — Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22 deki Mümessilliğimiz,
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektup
larım geçici temlnatlanyla birlikte en geç 2 Eylül 1981 Çarşamba günü saat 14.00'e
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları
ilân olunur.
11982/1-1
TS 705'e Göre 19x9x5 Cm Eb'adında 200.000 Adet veya 19x9x8,5 Cm Eb'adında
125.000 Adet Bir Yüzü Cilalı Deukli Pres Tuğla Satınalmacaktır.
ıŞartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal
Müdürlüğümüz,
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıkoşkü Cad. Yalıkoşkü Han Kat: 4-5 deki Mü
messilliğimiz,
3 — Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22 deki Mümessilliğimiz,
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırhyacakları kapalı teklif mektup
larım geçici temlnatlanyla birlikte en geç 19 Ağustos 1981 Çarşamba günü saat 14.00'e
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmala
rı Uân olunur.
11983 /1-1
Etimesgut Hava İkmal Bakım Merkez K. lığı Geçici Satın Alma Komisyon Baş
kanlığından :
1 — Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601 -1904 sayılı Kanun hükümleri
dahilinde kapalı zarf usuliKlle eksiltmeye çıkanlmıştır.
2 — Şartnameler Komisyon görülebilir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarını İhale saatinden bir saat önce Kimisyona
vermeleri şarttır.
4 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 — Eksiltme Etimesgut Hava İkmal Bakım Merkez K. lığı İhale salonunda
yapılacaktır.
6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
a) Kafi teminat olarak teklif ettikleri bedelin % 6 sim saymanlık veznesine
nakit olarak yatıracaklardır.
Banka teminat mektuplanm ise kafi limit dahili ve süresiz olacaktır.
b) 1981 yılına ait Ticaret odası belgeleri .teklif mektupları İle zarfa konul
ması gerekmektedir.
İlân olunur.
İ H A L E N İ N
tarihi
günü saati
MALZEMENİN CİNSİ
Miktarı
3.
3.
3.
3.
3.

sınıf
sınıf
sınıf
sınıf
sınıf

cam
çam
çam
çam
çam

kereste
kereste
kereste
kereste
kereste

2x15x200 cm.
2x20x200 cm.
5x5x400 cm.
10x10x400 cm.
2X20x400 cm.

30 M»
30 M
5 M?
5 M?
5 W

14 Ağustos 1981

Cuma

3

11981/1-1

11.00

30 Temmuz 1981 — Sayı: 17416 ..RESMÎ GAZETE

Sayfa: 49

M. S. B. Ankara Lv. A. İlgi 3 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından :
Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601-1904 sayılı kanuna göre satın alına
caktır. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar ko
misyona vermeleri gerekir. Şartnameler komisyonda görülür. Komisyon ihaleyi ya
pıp yapmamakta serbest ve yetkilidir, istekliler teklif ettikleri bedelin % 6 nisbetinde kati teminat yatırmış olacaklardır.
İHALENİN
CİNSİ
Klktan
Günü
Saati
SUlyen (Kurşun kırmızı)
Krom sarısı
Klingrit levha
Rulman ve yatağı
Yaylık çelik tel
Krom nikel saç
Yapıştırıcı (A-B komponteni ile)
Nihayetsiz vida ve dişil
ince tip kalın tip GFK
Muhtelif zımpara
Yağa ve benzine dayanıklı hortum
Rondela ve vida
Bakalit Ön ısıtıcı
Boya ve sökücü
Telefon malzeme
Elektronik malzeme
Elektronik malzeme
Muhtelif demir
Helojen lamba
Muhtelif kablo
Elektronik malzeme
Telefon malzemesi
Elektronik malzemesi
Osoloskop
Sinyal Generatörü
Frekans sayıcı

113.000 Kg. 17/8/1981 Pazartesi
13.000 Kg. 17/8/1981 Pazartesi
3 Kİ. 17/8/1981 Pazartesi
14 Kİ. 17/8/1981 Pazartesi
5.300 Kg. 18/8/1981 Salı
2 Kİ. 18/8/1981 Sah
2.100 Kİ. 18/8/1981 Salı
2 Kİ. 18/8/1981 Sah
2 Kİ. 19/8/1981 Çarşamba
5 Kİ. 19/8/1981 Çarşamba
2 Kİ. 19/8/1981 Çarşamba
16 KI. 19/8/1981 Çarşamba
1 Ad. 20/8/1981 Perşembe
6 Kİ. 20/8/1981 Perşembe
3 K l . 20/8/1981 Perşembe
32 Kİ. 20/8/1981 Perşembe
57 Kİ. 24/8/1981 Pazartesi
14 K l . 24/8/1981 Pazartesi
3.000 Ad. 24/8/1981 Pazartesi
24 K l . 24/8/1981 Pazartesi
157 Kl. 25/8/1981 Sah
6 Kİ. 25/8/1981 Salı
25/8/1981 Salı
95 K l .
1 Ad.]
1 Ad. } 25/8/1981 Salı
1 Ad.J
11787 / 1

10,00
10.20
10.40
11.00
10.00
10.20
10.40
11.00
10.00
10.20
10.40
11.00
10.00
10.20
10.40
11.00
10.00
10.20
10.40

11.00
1000
10.20
10.40
11.00

Denizcilik Bankası T, A. O. Genel Müdürlüğünden
(Bankamızın, Vanğölü İşletmesi Atölyeler ve Feribot Sahası üniteleri ile İşlet
me Müdürlüğü üniteleri harici elektrik şebekelerinin yenilenmesi ve 2 adet trafo ila
vesi işleri, birim fiyat Usulü ve kapalı zarfla teklif alma ksuretlyle ihaleye çıkarıl
mıştır.
İşin keşif bedeli 26.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 1.300.000,— TL. dır.
İhale dosyası, Pendik Tersanesi Kaynarca - Pendik adresindeki İnşaat İşleri
ve Projeler Müdürlüğünde incelenebilir. Ancak, ihaleye iştirak etmek isteyenlerin
6.000,— TL. bedel mukabilinde dosya satın almaları şarttır.
İhaleye İştirak şartları deryası ekindeki eksiltme şartnamesinde mevcuttur.
Kapalı teklif zarflan, 18 Ağustos 1981 günü saat 12.00 ye kadar yukarıdaki ad
reste bulunan İnşaat İşleri ve Projeler Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliğine makbuz mu
kabilinde teslim edilecektir.
Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir,
11731 /1-1
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y. S, E. Genel Müdürlüğü Konya YSE.
7. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda belirtilen işin ihalesi YSE. 7. Bölge Müdürlüğü binasında (adres
Konya - Fuarı yanı Alâaddin Apt. Konya) 6200 sayılı Kanunun 34, maddesi hüküm
lerine göre kaaplı zarf usulü ile aşağıda belirtilen gün saatte müteahhti nam ve he
sabına ikinci defa eksiltmeye çıkarılmıştır,
2 — İhale evrakı ve ekleri çalışma saatleri içinde Ankara'da YSE, Genel Mü
dürlüğü içmesuları Dairesi Başkanlığı İle Konya'da YSE. 7. Bölge Müdürlüğü İçmesuları Şefliğinde görülebilir.
3 — Bu iş için lüzumlu borular İle motopomp grublan idarece verilecek olup,
bunların bedelleri ihaleye esas keşifte dahil değildir.
4 — İsteklilerin :
a> Teknik ve personel beyannamesi,
b) Plân ve teçhizat beyannamesi (teçhizata alt faturalar ekli olarak)
c) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi,
d) Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işin keşif bedeli tutarında (C)
grubundan müteahhitlik karnelerini veya en az işin keşif bedeli tutarında içmesuyu
İnşaatı iş bitirme belgesini ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekler dilekçeye
eklemeleri şarttır.
5 — ihaleye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin aşağıda tarih ve günün me
sai sati bitimine kadar ekleri 5. maddede belirtilmiş olan bir düekçe Ue bölge Müdür
lüğümüze müracat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lazımdır. Bu tarihten ev
vel ihale tasarısını ve eklerini dairede görüp, iş mahallinide gezip gördüğünü beyanla
dilekçe ile müracaat etmemiş olanlara belge verilmez. İstekliler belge alıp almadık
larını aşağıda belirtilen tarihin sabahından itibaren Bölge Müdürlüğümüze müracaat
ederek öğrenebilirler,
7 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin aşağıda belirtilen geçici te
minat vermeleri ve Ticaret Odası belgesini tekliflerine eklemesi şarttır. İstekli şirket
olduğu takdirde ayrıca idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya silicine
kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya sair resmi makamdan şirketin kayıtlı ve ha
len faaliyette olduğuna dair bu eksUtmenin ilânı tarihinden sonra alınmış bir belge
yi ibraz etmesi; şirket sirkülerine veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin
bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekaletnameye haiz olması
lazımdır.
8 — isteklilerin teklif zarflarım işin ihale saatinden 30 dakika evveline kadar
Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
9 — 8/2574 sayılı Kararname uygulanacaktır.
10 — Postadaki becikmeler ve tel rafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Eksiltmeye konan işin adı: Konya - Karaman, Burhan, Merkez, Sızma gr. içme
suyu inşaatı., Keşif bedeli: 14.600.000,— TL., Geçici teminat: 451.750,— TL., Son
müracaat tarihi: 4/8/1981, Belge alma günü : 5/8/1981, İhale tarhi ve saati : 7/8/1981
saat 10.30'da, Karne cinsi: (C).
11592/1-1

• ••

İstanbul Sağlık Kurumları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
İstanbul Sağlık Kurumlarından İstanbul Göğüs Cerrahi Merkezinin 1981 malî
yılı için satın alınacak aşağıda, cinsi, miktarı, muhammen tutarları, ilk teminatları
ile ihale gün ve saati belirtilen (7) yedi grup halindeki tıbbî malzemelerin alım İşleri
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü uyarınca kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye
konulmuştur.
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Eksiltme ihalesi İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında top
lanacak olan Komisyon tarafından yapılacaktır.
İsteklilerin aşağıda cinsleri hizalarında gösterilmiş olan muvakkat teminatlarım
yatırdıklarına dair bir belge ile cari yıla ait ticaret odası vesikalarım, şirketler ise
sirkülerini veya şirket adına ihaleye iştirak edeceklerin vekaletnamelerini de içersine
koymuş olarak usulüne uygun hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale gün ve saatin
den bir saat öncesine kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmalara
gerekir.
Bu işe ait şartnameler Satın Alma Komisyonu Başkanlığında görülebilir.
Postada beydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

C İ N S İ

Miktarı M . bedeli
Kalem Lira Kr.

tik teminat
tutan
İHALE
Lira K n Gün ve Saati

1 İnci Grup :
Atravmatık dikiş ve ameliyat sarf
malzemesi

4.507.250,— 135.220,—

20/8/1981
Perşembe
10.30 da.

2 nci Grup :
Kayıt cihazları için gerekli kâğıt

1.394.500—

41.835,-

20/8/1981
Perşembe
10.30 da.

7.263.750,— 217.915,-

20/8/1981
Perşembe
10.30 da.

8 üncü Grup :
Açık kalp cerrahisi sarf malzemesi

13

4 üncü Grup :
Kalp-Akciğer makinası yedek
parçaları

6

1.856.000,—

55.680 —

20/8/1981
Perşembe
10.30 da.

5 İnci Grup :
Hemcdinamı Laboratuvan İçin
gerekli malzemesi

22

3.003.000,—

90.090,—

20/8/1981
Perşembe
10.30 da.

6 ncı Grup :
Ameliyat, anestezi ve ameliyat
sonu bakım malzemesi

44

5.672.ÖÖ0,— 170.180,—

20/8/1981
Perşembe
10.30 da.

7 nci Grup :
Biokimya Laboratuvan için ihtiyaç
olan kimyevi madde ve cam malzeme

33

1.995,—

20/8/1981
Perşembe
10.30 da.

UMUMÎ YEKÛN :
Teminatların Yekûnu :

799.750,-

24,496.800,—
734.915,—
11593/1-1
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
KARABÜK
Genel Müdürlüğümüze bağlı Müesseselerin 1981 yılı yatırımlarının (inşaat ve
teknolojik montaj) İhalesine iştirak edecek yeterliğe haiz müteahhit firmaların tesbitine ihtiyaç duyurmuştur.
Repertuarımıza dahil edilmek amacıyla müracaat edece k müteahhit firmalar
da aranan şartlar :
1 — Keşif bedeli 1980 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ile 240 milyon
TL. yi aşan (A) grubuna haiz müteahhitlik karnesi.
2 — 26 Mart 1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ihaleye
katılma yönetmeliğinde belirtilen :
a) Yapı araçları bildirisi (örnek 1),
b) Mali durum bildirisi (örnek 2),
c) Teknik personel bildirisi (örnek 3),
d) Taahhüt bildirisi (örnek 4),
3 — Son iki yılda yapılmış işlere ait ilân tarihinden sonra iş yerince tasdikli
iş bitirme belgesini müracaat dilekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüz Yatırım
Uygulama ve Takip Dairesi Başkanlığı, İhale ve Mukaveleli İşler Müdürlüğüne 21
Ağustos 1981 Cuma günü mesai saati sonuna kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
4 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Keyfiyet ilân olunur.
11986 / 2-1

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
8 Adet Otobüs Satınalınacaktır.
Müessesemiz Tunçbllek Bölgesinde çalışmakta olan İsçilerimizi civardaki muh
telif köylere götürüp getirmek üzere kullanılmak maksadıyla 32 - 36 kişilik burunsuz
mersedes tipi ford 1210 D. şasi üzerine yapılmış 8 adet otobüs kapalı teklif alınmak
suretiyle satınalınacaktır. Bu işle ilgili şartnameler Müessesemiz Ticaret Şubesi Mü
dürlüğünden sağlanabilir.
İsteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları teklif zarflarım en geç 10/8/1981
Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Tavşanlı'daki GLt Müessesesi Merkezi Muhaberat
servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Her ne nedenle olursa olsun gecikmeler dik
kate alınmıyacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.30'da Satınalma Komisyonunda açıla
caktır. Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya uyruk değildir.
12038/2-1
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
5 Kalem Muhtelif Rulman Satınalhnacaktır.
(Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir,
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal
Müdürlüğümüz,
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 • 5 deki Mü
messilliğimiz,
3 — Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No : 22 deki Mümessilliğimiz,
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektup
larını geçici temlnatlarıyla birlikte en geç 26 Ağustos 1981 Çarşamba günü saat 14.00'e
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları
ilân olunur.
11984 / 2-1
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Kavaklıdere Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden :
% 7,5
Emvalin
Parti M i k t a r ı M. bed. G. temi.
Bölgesi Deposu Yol udrumu cins ve nev'i adedi Adet M Dm' TL.
TL.
3

K. Dere K. Dere Asfalt-Stapl. 2. S.Nb. Çk. T. 1
3. S.Nb. Çk. T. 37
3. S.Nb. Çz. T. 37
*
»
»
»
»
»
3. S.Kb. Çk. T. 3
»
>
*
3. S-Kb. Çz. T. 9

33
19.483 11.100
4434 1511,055 7.600
5291 1361,429 6.100
567 147,734 6.000
1518 311,343 4.600

87 11843 3351,044

YEKÛN :

16.300
862.800
608.300
66.7D0
107.700
1.661.800

1 — İşletmemizin Kavaklıdere orman dışı son İstif yerinde mevcut orman
emvalleri 19/8/1981 tarihine rastlayan Çarşamba günü açık artırma ile işletmemiz
satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda saat 12.00 de satılacaktır.
2 — Satış Model 15/C No. lu şartname esaslarına göre % 50 vergileri ile pe
şin % 50 sine tekabül edecek olan kısmı müddetsiz limit dahili banka kati teimnat
mektubu ile ve banka teminat mektuplarının '/<- 12 nizami faizi peşin 6 ay vadeli
olarak satılacaktır.
3 — Satışa ait ilan şartname, tevhit listeleri Orman Genel Müdürlüğü, Muğta
orman Bölge Başmüdürlüğü ile Ankara, İzmir, İstanbul, Denizli, Aydın, Nazilli, Mi
las, Yatağan ve Marmaris orman işletme Müdürlüklerinde görülebilir. Taliplerin al
mak İstedikleri partileri yerinde görmüş olup ihaleyi iştirak edebilmeleri için şart
namede belirtilen vesikaları komisyona ibraz ettikten sonra ayni gün saat 11.30 a
kadar teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmış olmaları şarttır.
4 — Alıcıların almak istedikleri partileri alabilmeleri İçin 1981 yılı vizesi ya
pılmış ticaret odasından tasdikli belgelerini ibraz etmeleri, Aksi takdirde ihaleye giremlyeceklerdir.
5 — Alıcıların ayni gün ve saat 11.30 a kadar teminat makbuzları ile komis
yona müracaatları ilan olunur.
12035 / 2-1
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Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden :
1 — Teşkilatımız matbaası için 1. hamur kâğıt alınacaktır.
2 — Alınacak 1. hamur kâğıt;
a) 68X100'lük 60 gr. 1. hamur 50 top.
b) 07X82 'Ittk 60 gr. 1. hamur 50 top ölçülerinde olacaktır.
31 — Şartname Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No : 3& An
kara adresinden sağlanabilir.
4 — İhale 26 Ağustos 1981 günü saat 15.00 de kapalı zarfla teklif alma usulüyle
yukarıdaki adreste yapılacak. Teklif mektupları ihale günü en geç saat 14.30"da Le
vazım Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
5 — Malzemenin tahmini bedeli 275.000,— (İkiyüzyetmişbeşbin) TL. olup, geçtce teminatı % 4'dttr.
6 — İsteklilerin Ticaret veya Sanayi Odasına üye olduğunu belgelemesi şarttır.
7 — Teşkilâtımız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihale yapıp yapmamak
ta ve dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir,
12037 / 2-1'
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İzmir Yatılı ve Pansiyonlu Okullar Satın Alma Komisyon Başkanlığmdan":
0 1 İN S İl
A) 1 — Dana eti (kemikli)
a — Kuzu eti (kemikli)
B) 1 — Ekmek
C) 1 — Teneke peyniri
2 — Teneke tulum peyniri
D) 1 — Siyan zeytin
2 — Yeşil zeytin
E) 1 — Kuru fasulye (Dermason)
2 — Nohut (İspanyol)
3 — Makama f dökme)
4 — Yeşil mercimek
S — Kırmızı mercimek
6 — Un
7 — Barbunya
8 — Şehriye
9 — Konserve (çeşitli)
10 — Bulgur (Anıepı
11 — Toz şeker
12 — Salça (domates)
13 — Turşu (karışık)
14 — Yemeklik Tuz
İS — Rafine sofra tuzu
18 — Reçel (çeşitli)
P) 1 — Tahin Helva
G) 1 — Tahin
2 — Pekmez (üzüm)

Miktarı

İM. «bedeli
Lira Kr.

30.400 Kg.
12.350 Kg.
309.200 Ad.
7.850 Kg.
1.850 Kg.
3.2Ü0 Kg.
2 875 Kg.
10500 Kg.
5.025 Klg.
S.900 Kg.
1.300 Kg.
3.000 Kg.
2.630 Kg.
4.200 Kg.
2J200 Kg.
7550 Kutu
5.900 Kg.
21.700 Kg.
5.70u,—
2J850 Kg.
5.1600 Kg.

İJ3S0 Kg.
2.IS50 Kg.

2.45U Kg.
1.370 Kg.
1 1«Ü Kg.

280,—
300.—
15,—
230,—
300,—
130,—
120.—
90,—
70,—

1

55,—
90,—
90,—
50,110,—
55,—
140,—
60.—
75,100,—
100—•
30,—
50,—
120,—
180.—
200,—

100,—

G. teminatı
Lira Kr.
255.360,—
111.150,—
139.140.—
54.165,—
16.650,—
12M0,—

10.350,—
28.350,—'
10.555,—
16J350,—
3.510,—
8.100,—
3.945,—
13.860,—
3.630,31.710,—
10.620,—
43.825,—
17.100,—
8.650,—
3J240.—
İ2J025,—.
I0J260,—
12.230,—
8.220r3540,—

1 —' Yukarıda cins ve miktarları yazılı 7 gurupfaalindetoplanan yiyecek mad
deleri 5/8/1981 Çarşamba günü saat 14.00 İzmir Buca Lisesi Müdürlüğünde kapalı
zarf eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2 — 'İhale ile ilgili şartnameler Buca Lisesi Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İsteklilerin teminat mektupları İle ticaret odasından alacakları gerekli
belge İle belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları.
4 — Teminat mektupları en geç 5/8/1981 Çarşamba günü saat 1ÖJ0O e kadar
Komisyona verilecektir,
<5 — Teminatlar İzmir Okullar Saymanlığına yatırılacaktır.
6 — İstekliler her gurubun tamamına teminat yatırarak ihaleye girebilecektir.
12026 /1-1
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Manisa Valiliğinden :
1 —• Aşağıda adı keşif bedeli, geçici teminatı, karne gurubu, ihale saati ile
yıllara sirayet durumu yazılı iş 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf
usulü eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işin eksiltmesi Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 40 Kat 1
Manisa'da tl Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunda belirtilen gün ve saatte
yapılacaktır.
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3 — Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Manisa Bayındırlık Mü
dürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müracaat dilekçesine ekli olarak
eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan aşağıdaki belge
lerden;
a) Yapı araçları bildirgesini,
b) Teknik personel bildirgesini,
c) Teahhüt bildirgesini,
d) MaU durum bildirgesini,
e) Bayındırlık Bakanlığndan almış oldukları ve aşağıda belirtilen işlerin keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir karne aslım, ibraz etmek su
retiyle belge komisyonundan alacakları,
A — Yeterlik Belgesini,
B — Aşağıda yazılı geçici teminatı miktarını,
C — 1981 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
D — Teklif mektupları ile birlikte ihale komisyonu başkanlığına bir zarf
içinde aşağıda yazılı gün ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılı
ğında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi sağıda gösterilen günün
m esi saati sonuna kadardır,
6 — Telgraf İle müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
İşin adı ve
sirayet durumu

K. Bedeli
TL.

G. Tem.
TL.

İHALENİN SON MÜRACAAT Karne
Tarihi
Saati
Tarihi
Saati grubu

Manisa II Jan
darma Alay Ko
mutanlığı binası
inşaatı

64.845.443

Manisa İş ve
tşçi Bulma
Kurumu Kalori
fer Tesisatı işi

3J.18.728 93.561.830 19/8/1981 15.00

1.945.364 19/8/1981 11.00

14/8/1981 sonu
Mesai
saati

B

14/8/1981 sonu
B
saati
Mesai
12027/1-1

e
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrikaları Mü
esseses inden :
Steyr - 768 Tipi Traktöre Ait Baskı Yayı İmal Ettirilecekir.
Steyr-768 tipi traktörlerimizde kullanılacak 288, 73, 73 parça no. lu baskı yayı
405 0 adet olarak teknik resim ve teknik ile ticari şartnamemiz esasları dahülnde
imal ettirilecektir.
Mezkûr îhale Ue ilgili olarak :
1 — Baskı yayma ait teknik resim ile teknik ve ticari şartnameyi havi ihale
dosyasını Müessesemiz Satmalma servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
2 — İhale son gün ve saati 13/8/1981 günü saat 17.00 ye kadardır.
3 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
İşi dilediğine vermekte veya kısımlaar bölmekte serbesttir.
11870 /1-1
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SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden :
ÇAYCUMA
Tesislerimiz içerisinde su toplama betonarme kanalı ve tali bağlantı inşaatı
kapalı teklif alma usulü ile yaptırılacaktır.
1 — İşin keşif bedeli 2.318 649,70 TL. dir.
2 — İhaleye katılmak isteyen firmaya keşif bedelinin % 7.5 u nisbetüıde
muvakkat teminat yatıracaktır.
3 — İhaleye girmek için muvakkat teminat şarttır.
4 — Bu işe ait şartname 500,— TL. karşılığında posta ile talep edileceği gibi,
Müessesemiz Ticaret Şefllğindende temin olunabilir.
5 — İlgilenenlerin, şartnamesi esasları dahilinde hazırlayacakları «Kanal İn
şaatı» rumuzlu kapalı teklifini 18/8/1981 günü mesai hitanıma kadar Müessesemizde
bulundurmaları gerekir.
6 — Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alınmaz.
7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta serbesttir.
12023/1-1

•

Gaziantep Belediye Başkanlığından :
1 — Gaziantep Belediyesince yaptırılacak olan aşağıda keşif bedeli iş yer
leri ve geçici teminat miktarı belirtilen Şehrin muhtelif semtlerinde yaptırılacak
kanalizasyon inşaatları 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü Ue
eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme Belediye Binası Encümen Odasında İhale
Komisyonunca
28/8/1981 Cuma günü sat 10.30 da yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Fen İş
leri Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin,
a) 1981 Yılına alt Ticaret Odası belgesini,
b) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, (Eksiltme şartnamesinde
bellrtüen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Makina teçhizat beyannamesini, Müte
ahhidin Bankalardan alacakları kullanılmış veya kullanılmamış teminat mektubu
re sermaye kredi imkânlarım bildiren mail durum bildirisini. Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (C) Grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebil
mesini gösterir müteahhitlik karnesini fjbraz sureti ile Belediyemiz Fen İşleri Mü
dürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektubu ile zarfa koymaları gerekir.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarım 28/8/1981 Cuma günü saat 9,30'a kadar
İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi alınması için so nmüracaat tarihi 26/8/1981 Çarşamba
günü mesai sali sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet İlan olunur.
!tş yeri ve işin adı: l — Perilikaya Mah. 7, 9, 30 ve 64 nolu sokaklar,
2 — Kavaklık mah. Mlstirayizli sokak,
3 — Yaprak mah. Dere Kenarı sokak,
4 — Karayılan mah. Hacı Mah vali sokak,
5 — Alleben mah. Fevzi Çakmak Bulvarı 4 nolu sokak,
6 — Konak mah. 28 nolu sokak,
7 — Bozoklar mha. 47 nolu sokak,
8 — Karşıyaka mah. Mlthatpaşa 5 nolu sokaklar kanalizasyon yapım İşi.
Keşif bedeli : 16.5a6.325,— TL., Geçici teminatı 496.000,— TL.
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Devlet Orman İşletmesi Samatlar (İğdir) Müdürlüğünden :

Deposu

Cins ve nev't

Parti
adedi

Bostan-Samatlar 2. S.N.B. Çam T.
3. S.N.B. Çam T.
3. S.N.B.Gök. T.
»
>
3. S.K.B. Çam T.
3. S.N.B. Kay. T.
»
»
»
3. S.K.B. Kay. T.
3. S.N.B. Meşe t.
*
3. S.K.B. Meşe t.
3. S.N.B. Çam t.
3. S.N.B. Meşe t.
»
»
» 3. S.K.B. Meşe t.
3. S.K.B. Kay. T.
3. S.N.B.. Kay. T.
3. S.N.B. Gür. T.
Gürgen Mad. Dir.
Çam Yuv. San.
Çam Yarma San.
İbreli Odun

Miktarı M. bed.
M Dm
TL.
5

5

4 196,116
36 1623,975
7 276,691
21 483,524
11 444,627
7 163,552
2
37,201
2
14,310
2 113,659
12 395,370
2
51,740
2
38,916
7 278,608
1
4,703
1
1,241
1
31,500
1
51.Ster
1 490,Ster

% 7,5
teminatı
TL.
Düşünceler

11.400
168.500
8.000
976.500
8.000
166.500
6.550
240.000
Muhte. 248.000
5.800
74.500
7.450
23.000
5.800
6.500
4.457
38.500 İndirimli fiyat
4.211
126.500
3.266
13.000
»
»
3.164
9.500
»
»
4.532
92.00«
»
>
3.284
1.500
»
»
>
»
2.534
250
2.650
6.000
1.850
2.000
1.400
51.500

YEKÛN :
120 4.155,733
2.244.250
1 — Yukarıda müfredatı yazılı Orman emvalleri 11/8/1981 tarihinde saat
14.00 de ve İşletmemiz satış salonunda satışı yapılacaktır.
2 — TaUplilerinin 11/8/1981 günü saat 13.3Ö"a kadar % 7,5 teminatlarını
İşletmemiz veznesine yatırmaları ilân olunur.
12033 / 1-1

Adapazarı As. Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
Askeri İhtiyaç İCİn aşağıda cinsi ve mutan yazılı yiyecek maddelerinin kapalı
zarfla ihalesi 18 Ağustos 1981 günü Komisyonumuzda yapılacaktır.
Evsaf ve şartnameleri Ankara - İstanbul Levazım Amirliği ile Komisyonumuzda
görülebilir.
İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evveline kadar Komis
yona vermeleri İlân olunur.
Ot

Kuru soğan
Patates
Tahin
Pekmez
T. Helvası

N8Î

Miktarı
Kg.

Tan. tutan
Ura Kr.

G. teminatı
Lira Kr.

119J0OO
147.000
12.000
6.000
20 XX»

3570.000,—
3.675.000,—
2.040.0ÜÛ,—
800.000,—
2.800.000,—

107.100,110.250.61.200,24.000,87.000.-

TOPLAM:

î H A İL E
Tarihi
Saati
18/8/1981
18/8/1981
18/8/1981
118/8/1981
18/8/1981

12.935.000,—
11501 /1-1

11.00
11.00
15,30
15.30
1550
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T. K t. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden :
İNŞAAT İHALESİ İLANI
1 — Müessesemizi Samsun Şubesi Depo Tesisleri İnşaatı işi Kapalı Zarf
Usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 18.000.000,— TL. dir.
3 — Geçici Teminat Miktarı : 540.000,— TL. dir.
4 — Eksiltme dosyası Ankara'da Müessese Merkezi İnşaat Müdürlüğünde
(Necatibey Caddesi No : 21 Kızılay/ANKARA) ve K. S. T. Samsun Şube Müdürlü
ğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin eksitlmeye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri en geç
17/8/1981 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Merkezi Muhaberat Ser
visine vermeleri veya göndermeleri gerekmektedir' İşbu belgeler aynı gün saat
13.00 de Yeterlik Belgesi Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve evrakları ka
bule şayan görülenleri yine aynı gün mesai saatine kadar «Eksiltmeye girme Bel
gesi» verilecektir.
a) Yapı araçları bildirisini,
b) Teknik personel beyannamesini
c) Taahhüt beyannamesini
d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisini, (Bankadan
onayb)
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az işin keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini,
f) İşin keşif bedeli kadar benzer bir işi taahhüt suretiyle, şantiye şefi veya
kontrol mühendisi sıfatıyla bitirip, en az geçici kabulünü yaptırdığına dair belgeyi,
6 — Eksiltmeye girebilmek için
a) İsteklilerin müessesemizden almış oldukları İştirak belgesini,
b) İkametgâh belgesini,
c) Geçici teminat miktarlarım (şartnamenin 8. maddesinde belirtilen geçici
teminat şekillerinden herhangi birinin 9. madde hükmüne uyularak)
d) Ticaret odası vesikasını (1981 yılında kayıtlı olduklarına dair)
e) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olduklarım gösterir belge (özel ve tes
cil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.)
f) İmza sirküleri,
g) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde
A — İstekli bir ortaklık olduğu takdirde idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinde veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya sair bir resmi
makamdan ortaklı hsiciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu ek
siltmenin ilân ve gününden sonra alınmış bir belgeyi göstermesi,
B — Ortaklığın sirkülerini veya ortaklık adına tekliflerde bulunacak kimse
lerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir notere onanlı vekâletname göstermesi,
C — Yabancı ortakların
(B) fıkrasındaki yazılı belgelerin haiz bulunması, Türkiyede Şubesi olmayan
ortaklıkların belgeleri ile Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarım» onanmış olması,
b) Eksiltme şartnamesinde anılan şekilde hazırlayacakları fiyat teklif mek
tubunu; Kapalı bir zarfın içinde 18/8/1981 Salı günü saat 12.00'ye kadar Müessese
miz Muhaberat Servisine vermeleri veya göndermeleri ve aynı gün saat 14.00'de
teklif zarflarının açılışında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Telefonla ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler ka
bul edilmez.
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7 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
1 — Müessesemizin, Zonguldak Şubesi Depo Tesisleri inşaatı işi Kapalı Zarf
Usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 10.000.000,— T U dir.
3 — Geçici Teminat Miktarı : 300.000,— TL. dir.
4 — Eksiltme dosyası Ankara'da Müessese Merkezi İnşaat Müdürlüğünde
(Necatibey Caddesi No : 21 Kızılay/ANKARA) ve K. S. T. Zonguldak Şube Müdürlügünde görülebilir.
5 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri en geç
13/8/1981 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Merkezi Muhaberat Ser
visine vermeleri veya göndermeleri gerekmektedir. İşbu belgeler aynı gün saat
13.00'de Yeterlik Belgesi Komisyonu tarafından değrlndlrilecek ve evrakları kabul
şayan görülenlere yine aynı gün mesai saatine kadar «Eksiltmeye Girme Belgesi»
verilecektir.
a) Yapı araçları bildirisini,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini,
d) Sermaye ve kredi İmkânlarını bildiren mali durum bildirisini, (Bankadan
onaylı)
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (£) grubundan en az işin keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini,
f) İşin keşif bedeli kadar benzer bir işi taahhüt suretiyle, şantiey şefi veya
Kontrol Mühendisi sıfatlyle bitirip, en az geçici kabulünü yaptırdığına dair belgeyi,
6 — Eksiltmeye girebilmek için;
a) İsteklilerin Müessesemizden almış oldukları iştirak belgesini,
b) İkametgâh belgesini,
c) Geçici teminat miktarlarım (Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen geçici
eminat şekillerinden herhangi birinin 9. madde hükmüne uyulacak)
d) Ticaret Odası vesikasını (1981 yılında kayıtlı olduklarına dair)
e) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olduklarım gösterir belge (özel ve
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.)
f) İmza sirküleri,
f) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde;
A — İstekli bir ortaklık olduğu takdirde İdare Merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinde veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya sair bir resmi
Makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu
eksiltmenin ilân gününden sonra alınmış bir belgeyi göstermesi,
B — Ortaklığın sirkülerini veya ortaklık adına teklirlerde bulunacak kim
selerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir Noterce onanu vekâletname göstermesi,
C — Yabancı ortakların, (B) fıkrasındaki yazık 'belgelerin haiz bulunması,
Türkiye'de Şubesi olmayan ortaklıkların belgeleri ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca onanmış olması,
h) Eksiltme şartnamesinde anılan şekilde hazırlayacakları fiyat teklif mek
tubunu; Kapalı bir zarf içinde 14/8/198 lCuma günü saat 12.00 ye kadar Müessese
miz Muhaberat servisine vermeleri veya göndermeleri ve aynı gün saat 14.00 de tek
lif zarflarının açılışında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Telefonla ve Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler ka
bul edilmez.
7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
12019 / 1-1
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Zonguldak İli Ulus İlçesi Ulupınar Devlet Kereste Palbrikası Müdürlüğünden:
Cins ve nev'i

Parti
No.

Miktarı
Mu. Bed. Teminat
Adet
M . Dm .
Lira
Lira
J

3

Mer. çok K. B. Y. alınmış Fır. Kay. Ker.
1
III. S. N. B. Y. alınmış Fır. Kay. Ker.
2
IH. S. K. B. Y. alınmış Fır. Kay. Ker.
1
III. S. çok K. B. Y. alınmış Fır. Kay. Ker. 1
IV. S. Y. alınmış Fır. Kay. Ker.
12
I. S. N, B. Y. alınmamış Fır. Kay. Ker.
4
II. S. N. B. Y. alınmamış Fır. Kay. Ker.
3
II. S. K . B . Y. alınmamış Fır. Kay. Ker.
1
III. S. İN. B. Y. alınmamış Fır. Kay. Ker. 19
III. S. K. B. Y. alınmamış Fır. Kay. Ker.
2
IV. S. N. B. Y. alınmamış Fır. Kay. Ker. 46
IV. S. K. B. Y. alınmamış Fır. Kay. Ker.
1

4965
1971
4555
6729
23854
13708
2082
1753
13656
3836
32713
1187

10.455
71.293
24.623
16.423
447.452
109.487
82.432
17.898
613.625
40.692
1374.893
13.652

18.750
21.500
15.500
10.500
14.000
28.250
123.750
18.250
17.000
14.S00
12.500
10.000

10.000
62.000
15.500
9.000
252500
125.000
79.000
13.500
422.000
İ24.500
697.100
7.000

Kayın Kereste Yekûnu :
III. S. N. B. Göknar Kereste

93
2

101009
13947

12822.915
67.918

21.500

1.717.100
58.500

2
1

3947
574

67.918
18J357

21.500

58-500
16.000

1

574

18.357

Göknar Kereste Yekûnu :
III. S. N. B. Cam Kereste
Çam Kereste Yekûnu :

16.000

1/791.600
105530 ¡2909.190
GENEL YEKÛN :
96
Yukarıda müfredatı yazılı Fabrikamız deposunda mevcut 93 parti halinde 101.009
adede denk 2822.915 M , kayın kereste, 2 parti halinde 3^47 adede denk 67.918 M , gök
nar kereste, l parti halinde 574 adede denk 18,357 M , çam keresteler 7/8/1981 Cuma
günü saat 14.00'de Ulus Belediye ihale salonunda açık artırma sureti ile % 251 peşin,
*/o 75'i 6 ay vadeli olarak satılacaktır.
Satışa ait şartname ve ekleri Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağlı
civar İşletme, Fabrika Müdürlüklerinde ve Fabrikamızda görülebilir.
Istekllerin ihale gününde geçici teminatlarım Ulus Belediye ihale salonunda ya
tırmaları rica olunur.
11869/l-l
5

3

3

•

1

Fırat üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından :
Elazığ
1 — Fakültemize kapalı zarf usulü ile Fakültemiz kürsülerinde kullanılmak üze
re çeşitli cihazlar satın alınacaktır.
2 — Tahmini bedeli 2.700.000,— TL. dir. Geçici teminat 141.000,— TL. dir. Nak5t
veya teminat mektubu kabul edilir.
3 — İhale 18 Ağustos 1981 Salı günü saat lO.OO'da Fakültemizde yapılacaktır.
4 — Teklif zarfları ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Fakültemiz Satınalma
Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
5 — Teknik şartname mesai dahilinde Fakültemiz Levazım - Ayniyat Şefliğin
de görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir.
6 — İhale konusu olan cihazlar toplu olarak veya ayrı ayn flıaie edilebilir.
7 — Fakültemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Komisyonumuz İhaleye iştirak
için yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap
makta yada dilediğine yapmakta serbesttir.
12016 /1-1
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Kula Belediye Başkanlığından.
1 — Belediyemiz 100. Y/ıl Ticaret Merkezi inşaatı sari mukaveleli olarak 2490
sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır,
2 — İşin keşif bedeli 107.000.000,— TL. (Yüzyedimllyon) olup, geçici teminat»
3.210.000,— TL. dir.
S — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Fen İşleri Amirliğinde gö
rülebilir.
4 — Eksiltme Belediye Başkanlığı odasında Encümence 21/8/1981 Cuma günü
saat 15.00'de yapılacaktır.
5 — a) Eksiltmeye girecek olanların 18/8/1981 günü çalışma saati sonuna
kadar müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri Bayındırlık Bakanlığından alnmış
en az keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslını, belgeleriyle
birlikte yapı araçları bildirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesi
ni, mali durum bildirisini, teknik personel beyannamesini, kanuni ikametgâh bildirisi
ni ibraz ederek alacakları yeterlik belgesini,
b) Geçci teminat makbuzunu veya limit dahili geçici teminat mektubunu,
c) Ticaret Odası belgesini,
d) Teklif mektubunu,
(Eksiltme şartnamesine göre hazırlayarak ihale saatinden bir saat öncesine kadar
Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur.
12018/1-1

• ••
İstanbul Adli Tıp Müessesesi Satınalma Komisyon Başkanlığından
:

Merkez ve taşra illerindeki şubelerimizin ihtiyacı olarak kullanılmak üzere sa
tın alınacak aşağıda cins, miktarı, muhammen bedel tutarı, ilk teminatı ile ihale gün
ve saatleri cihaz ve malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme ihalesi İstanbul Adlî Tıp Müessesesi Başkanlığı Merkez Binasında top
lanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
Taliplilerin aşağıda cihaz ve malzeme hizalarında gösterilmiş olan geçici temi
natı yatırdıklarına dair bir belge ile cart yıla ait Ticaret Odası vesikasını, şirketler ise
sirkülerini veya şirket adına ihaleye iştirak edeceklerinin vekâletnamelerini de içe
risine koymuş olarak usulüne uygun hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale gün ve
saatlerinden bir saat öncesine kadar Satınalma Komisyon Başaknlığına vermiş olma
lar şarttır.
Bu işe alt şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığında görülebilir.
Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
Cinsi : Cihaz. Miktarı: 10 kalem, Muhammen bedeli: 32.839.994,— TL., Geçici
teminat: 985.200,- TL., İhale günü : 17 Ağustos 1981 Pazartesi, İhale saati : 10.30-da.
11599/1-1
T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu
Başkanlığından:
Dış piyasadan satın alınmak üzere 4 Ağustos 1981 Salı günü eksiltmesi yapı
lacağı ilan edilmiş bulunan 5000 ton kreozota ait eksiltme günü görülen lüzum üze
rine 4 Eylül 1981 Cuma saat 15.00 e ertelenmiştir.
İştirakçilere duyurulur.
12022/1-1
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ıSoayal Sigortalar Kurumu Trabzon Hastanesinden :
Hastanemizin 1981 -1982 yılı ihtiyacı olan 29 kalem yaş sebze ve meyve 26
Ağustos 1981 günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.
İhalenin geçici teminatı 127.165,— TL. sı olup, ihaleden 1 saat Öncesine kadar
Hastanemiz veznesine yatırılması, kapalı zarfların usulüne uygun olarak Satın Alma
Komisyonumuz Başkanlığına verilmesi gereklidir.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine yapmakta serbesttir.
İlgililere duyurulur.
12028 /1-1

Zonguldak - Bartın Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
VADELİ SATIŞ İLANI
Fabrikamız sahasında mevcut 54 parti 35820 adede denk 1508.231 M», kayın
keresteler, 4 parti 842 pakete denk 871.75 W kayın masif 16 mm parke, 2606 pakete
denk 5496.19 M*, kayın 19 mm masif parke ile 3 parti 8 mm mozaik kayın parke ve
4 parti 120 ton kayınlskarta keresteler Bartın Belediyesi satış, salonunda açık ararına
ile satışa konulmuştur.
Bütün partilerin % 25'i peşin, mütebaki % 75'i 6 ay vadeli müddetsiz ve limitli
banka mektubu karşılığında satılacaktır.
Satış 10/8/1981 Pazartesi günü saat 14.30'da olup, şartname ve eb'at üsteleri
Ortts Genel Müdürlüğü, civar İsletme ve Fabrika Müdürlükleri ile Fabrikamızda gö
rülebilir. TaliplUerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilere ait % 5 geçici
teminatları İle birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 12025/1*1
e—

M

Çeşitli ilânlar
İller Bankasından :
Muhatap : Selflhattin Kara baba (Halen adresi meçhul.)
Taahhüdünüzde iken sözleşmesi feshedilen Kozlu Kasabası İçmesuyu Projesi isi
ne ait kesin hesap sonucunda ilan ve İhtarname masrafı olan 4.681,— TL. ile birlikte
90.412,41 TL. borçlu bulunmaktasınız. Ancak daha önce irat kaydedilen 3.130,— TL.
teminatınız bu borçtan düşülmüş olup, 87.262,41 TL. borcunuz kalmaktadır. Bu bor
cunuzu 30 gün içinde Bankamıza ödemeniz Hanen tebliğ olunur.
12029 /1-1
DÜZELTME
16 Temmuz 1981 gün ve 17404 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 11367 numaralı
Uanın Aktif bölümündeki Di. No. lu Avanslar bakiyesi 905.540.746,88 olması gerekir
ken, sehven 905.540.758^88 olarak yayınlanmıştır.
Düzeltilir.
11367/1-1

»
DÜZELTME
İS Temmuz 1981 gün ve 17401 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 10870 ve 10871
numaralı ilânların şirket adı OOMAG Continental MadenciUk Sanayi ve Ticaret 4. Ş.
olması gerekirken sehven Comac Continental Madencilik Sanayü ve Ticaret A. Ş. ola
rak yayımlanmıştır.
Düzeltilir.
10870 .10871 /1-1
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Petrol işleri Genel Müdürlüğünden :
Huffco Turkey Inc. Şirketinin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnameleri asli
defterinin 1200. sahifesinde tescil olunan XI No. lu Diyarbakır petrol bölgesinde ev
velce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan 49.100 hektarlık A F /
HTI/2227 hak sıra numaralı arama sahasının Petrol Nizamnamesinin 82/7. maddesi
gereğince 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilmesi neticesinde tarif ve tasvirinin :
1/25.000 ölçekli L44-a3 paftasına isabet eden Hanzır mevkiindeki 775 metre ra
kımlı nirengiden N-333 derece 50 dakika istikamette ve 1020 metre mesafede bulunan
(a) kösesinden bağlayarak 14795 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 2918 metre
batıda (c) ye doğru hat, (c) den 1849 metre kuzeyde (d) ye doğru hat, (d) den 5775
metre batıda (e) ye doğru hat, (e) den 5548 metre kuzeyde (f) ye doğru hat, (f) den
11805 metre batıda (g) ye doğru hat, (g) den 1849 metre güneyde (h) ye doğru hat,
(h) den 10846 metre batıda (i) ye doğru hat, (i) den 3699 metre güneyde (j) ye doğru
hat, (j) den 8052 metre batıda (k) ye doğru hat, (k) den 9247 metre güneyde (1) ye
doğru hat, c(l) kösesi: 1/25.000 ölçekli L43-d2 paftasına İsabet eden Bağtepe üzerin
deki 854 metre rakımlı nirengiden N-31 derece 30 dakika istikamette ve 1420 metre me
safededir.» (1) den 3621 metre batıda (m) ye doğru hat, (m) den 22192 metre kuzeyde
(n) ye doğru hat, (n) den 42952 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat.
şeklinde ve yüzölçUmUnÜnde 49.264 hektar olarak tadil edildiği Petrol Kanunu
nun 38/1. maddesinin (h) fıkrası mucibince ilân olunur.
10950/1 /1-1

Huffco Turkey Inc. Şirketinin sahip bulunduğu ve arama ruhsatnameleri asil
defterinin 1198. sahifesinde tescil olunan XI No. lu Diyarbakır petrol bölgesinde evvelce
1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan 48.400 hektarlık AR/HTI/
2229 hak sıra numaralı arama sahasının Petrol Nizamnamesinin 82/7. maddesi gere
ğince 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilmesi neticesinde tarif ve tasvirinin ;
1/25.000 ölçekli, L42-b3 paftasına isabet eden Keyiltepe üzerindeki 2052 metre
rakımlı nirengiden N-198 derece 00 dakika istikamette ve 1820 metre mesafede bulu
nan (a) köşesinden başlayarak 25890 metre güneyde (b) ye doğru hat, (b) den 12422
metre batıda (c) ye doğru hat, (c) den 1849 metre güneyde (d) ye doğru hat, (d) den
5847 metre batıda (e) ye doğru hat, «(e) köşesi: 1/25.000 ölçekli L42-d3 paftasına isa
bet eden Ziyaret Tepe üzerindeki 1095 metre rakımlı nirengiden N-156 derece 10 daki
ka İstikamette ve 1366 metre mesafededir.» (e) den 27740 metre kuzeyde (f) ye doğru
hat, (f) den 18209 metre doğuda başlangıç noktası olan (a) ya doğru hat.
şeklinde ve yüzölçümünde 48.354 hektar olarak tadil edildiği Petrol, Kanunu
nun 38/1. maddesinin (h) fıkrası mucibince ilân olunur.
10951/2 /1-1

Tarım ve Orman Bakanlığından :
11981 yılı İstanbul Taz ve Sonbahar ve İzmir kış yarışlarında dopingli koşturul
duktan tespit ve tevsik edilen SERÇE isimli atın sahibi Süleyman Karagöz, I. Atlan
tik isimli atın seyisi Cuma Yüdu-ım, n . DAMLA isimli atın ilgilileri Mustafa Yalçınkaya ve Sadettin San çeşitli yollarla yapılan araştırmalara rağmen iş yerlerinde ve
ikametgâhlarında bulunamamışlardır.
Yukanda ismi geçenlerin Uânen davet edilmelerine ve ifadelerinin Tarım ve Or
man Bakanlığınca oluşturulacak kurul tarafından 19/8/1981 Çarşamba günü saat 10.00
da Tarım ve Orman Bakanlığı Sun'i - Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Mü
dürlüğü bürosunda alınmasına karar verilmiş olduğundan bu yazının davetiye yerine
geçeceği hususu bildirilir,
12020 /1-1
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:
Resmî Gazete'nin yıllık abone bedeli 54)00 Ura, PTT gideri 4.100 lira olup
toplam 9.100 liradır. Bedelinin Müdürlüğümüze geliş tarihini takip eden ay
başından abone kaydı yapılır.
Abone olunmak istenildiği takdirde 9.100 liranın T. C. Ziraat Bankası
aracılığı ile aynı bankanın Ankara - Dışkapı şubesindeki 640/37 sayılı hesabı
mıza gönderilerek, banka şubesinden alınacak tasdikli makbuz suretinin mut
laka bir yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.
Abonelerimizin, abone yenileme için veyahut bilgi almak için başvur
maları sırasında abone numaralarım belirtmeleri gerekmektedir.

Resmi Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanunlar
2499 Sermaye Piyasası Kanunu
2500 Hazine'ye Ait Bir Taşınmaz Malın Satışına izin Verilmesine
Dair Kanun
2501 İndepentante'nin Deniz Kuvvetlerince Çıkarılması Kanunu
2502 19S1 Yılı Bütçe Kanununda Değişildik Kanunu
2503 Başbakanlık Basımevi Dön. Ser. İşit. nln Sermaye Artırma
Kanunu
2504 Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Kanunu

1
17
17
18
19
19

Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararları:
8/3101 Ankara Devlet Yapılarında Isıtma Sistemi Değiştirilmesi Kararı
8/2981 Çankırı ili, Merkez İlçesi, Aşağıdede Köyünün Bir Bölümünün
Afete Maruz Bölge Kabul Kararı
8/3190 TIXSIAD Kamu Yararına Kabul Karan
8/2982 Ankara İli, Çubuk İlçesi, Aşağıemirlerin Bir Bölümünün Afete
Maruz Bölge Kabul Kararı

21
21
23
23

Atama Kararları
— Atama Kararları

26

Yönetmelik
— Ankara İmar Yönetmeliği, Değişiklik Yönetmeliği
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları

25
26

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ

