T. C
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

V.

Yönetim ve Yazı İşleri İçin
Başbakanlık Neşriyat
Daire Başkanlığına
başvurulur

14 Nisan 1983
PERŞEMBE

S a y ı : 18018

YASAMA BÖLÜMÜ

KANU N
23 Haziran 1965 Tarihli ve 634 Sayılı K a t Mülkiyeti Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve B u Kanuna Bazı
Maddeler Eklenmesine Dâir Kanun
Kanun No. 2814

Kabul T a r i h i : 13.4.1983

M A D D E 1. — 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2 nci maddesinin «c» bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak
veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsa
nın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan
irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifakı sahibi);
M A D D E 2. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden
her birine kat irtifakının kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine
geçilme halinde ise, bu tarihteki değeri ile oranlı olarak tahsis edilen arsa payının
ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa payla
rının bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her
kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mah
kemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis
edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya
azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır.
M A D D E 3. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Kat mülkiyeti kurulmuş bir gayrimenkulun bağımsız bölümlerinden birinin
veya kat irtifakı bağlanmış arsa payının satılması halinde diğer kat maliklerinin
veya irtifak hakkı sahiplerinin öncelikle satın alma hakkı yoktur.
M A D D E 4. — 034 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 12. — Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mül
kiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları ta
rafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunul
ması lazımdır. Bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tuta
nakta, anagayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin ayn
ayrı değerlerinin ve bu bölümlere değerleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa
paylarının gösterilmesi şarttır.
Dilekçeye veya istem tutanağına, kanunlara göre temliki tasarruflar için ve
rilmesi gerekenlerden başka, aşağıda yazılı belgeler de eklenir:
a) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) dış cepheler ve iç taksimatı,
bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle
bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya
bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu beledi
yece tasdik olunan proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet
planı ile belediyece verilen yapı kullanma belgesi;
b) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve müm
künse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece
tasdikli bir fotoğraf;
c) Her bağımsız bolümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve
bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve
anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden
tasdikli liste;
d) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde
bu yapıların özelliğine göre 28 İnci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış,
kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim
planı.
M A D D E 5. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci
ve 5 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve di
lekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdik
ten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi dü
zenler. B u sözleşme aynı zamanda tescil İstemi sayılır.
Kat malikine, anagayrimenkulün çaplı tasarruf belgesinden başka, istem
halinde, 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen projeden kendi bağımsız bölü
müne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir.
M A D D E 6. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat
irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya
bütün paydaşlarının buna ait bir dilekçe veya istem ile birlikte 12 nci maddenin
(a) ve (c) bentlerine uygun olarak düzenlenen proje, plan, liste ve (d) bendindeki
yönetim planı ile diğer belgeleri tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiye
tine geçişte ayrıca yönetim planı istenmez.
M A D D E 7. — 834 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir.
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Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya
dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti
yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklanna dair hükümler, bu yönetici hak
kında da uygulanır.
Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağım
sız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa. kat mülkiyetine geçil
memiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygu
lanır.
M A D D E 8. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, anagayri
menkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana
veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise anayapıya zarar verecek
nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbi
rine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm malik
lerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik
yapılabilir.
M A D D E 9. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinin 1 İnci
ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça,
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için top
lanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,
koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak te
sislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı ora
nında;
Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından
vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan fay
dalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve
avans payını ödemekten kaçınamaz.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat malikle
rinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel
hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının
tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on
hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
M A D D E 10. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 22 nci maddesinin l inci
ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcun
dan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma
(sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydala
nanlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu
ödemekle yükümlü olduğu kira miktan ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira bor
cundan düşülür.
Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlu
lardan olan alacakları önceliklidir.
M A D D E 11. — 634 say ıh Kat Mülkiyeti Kanununun 28 inci maddesinin 3 üncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Yönetim planının değiştirilebilmesi İçin bütün kat maliklerinin beşte dör
dünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma
hakları saklıdır.
M A D D E 12. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 37. —- Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş İşletme projesi yoksa,
yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.
Bu projede özellikle:
a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gi
der tutarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki
esaslara göre düşecek tahmini miktar;
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat
malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;
Gösterilir.
Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara
imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak
yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir
ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.
Kesinleşen İşletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile
ilgili kararlan, îcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin l inci fıkrasında belirti
len belgelerden sayılır.
M A D D E 13. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 40 ıncı maddesinin 4 üncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yö
netim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını karar
laştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine dü
şen normal yönetim giderlerinin yansına katılmaz.
M A D D E 14. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü
ve 4 üncü fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında ve
rilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine,
sulh hâkimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona
ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre istem üzerine yeni
den uzatılabilir.
Yukandaki fıkra uyarınca kat irtifakı kaldınldığında tapu kütuğündeki kayıt
silinir.
M A D D E 15. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa aşağıdaki ek maddeler ek
lenmiştir.
Görevli mahkeme
E K M A D D E 1. — Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaş
mazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.
Kullanma yerlerinin boşaltılması
EK M A D D E 2. — Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yö
netici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı,
kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışandan atanan yöneticiler kendilerine bu gö
revleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün içerisinde boşaltYasama Bölümü Sayfa: 4
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mak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat malik
lerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan
mahalli mülkî amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve
yargı organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini durdur
maz. İlgililerin kanun ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.
Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler
EK M A D D E 3. — Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, bu
Kanunda yer alan hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınır •.
a) Vaziyet planına göre yapılacak tüm bağımsız bölümlerden yüzde kırkının
veya blok inşaatlarda herbiri en az sekiz bağımsız bölümü kapsayan blok veya blok
ların tamamlanmış bulunması halinde, tamamlanan bağımsız bölümler için kat mül
kiyetine geçilebilir. Bu takdirde, tamamlanmamış yapılara ilişkin kat irtifaklarının
tapu kütüklerinde nasıl yer alacağı (11 inci maddenin 2 nci fıkrasına bağlı kalın
maksızın) tüzükle belirlenir.
b) Yapılardan her birine ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri, bü
tün yapılar için müşterek tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler bütün kat malikleri
tarafından 20 nci maddedeki kurala göre karşılanır. Yapılardan bir kısmının tamam
lanmamış olması halinde, kat irtifakı sahipleri de, kendilerini ilgilendirdiği ölçüde
ortak tesis ve yerlere ilişkin giderlere katılırlar.
c) Blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesin
de, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.
Kat irtifakına geçiş
EK M A D D E 4. — Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya bir
den çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahip
lerinden en az beşte dördünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyul
maması halinde, karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarının ip
taline ve bu payların isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline sulh mahkemesi ta
rafından aşağıdaki şartlarla karar verilir:
a) Müşterek gayrimenkulun yukarıda belirtilen amaçla edinildiğinin ispat
edilmiş olması,
b) Müşterek maliklerin yukanda açıklanan çoğunluğunun kat irtifakına ge
çiş kararma veya bununla ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen
i k i ev içinde uyulmamış olması,
c) Karara uymayan müşterek maliklerin paylarının mahkemece tespit edi
len rayiç bedelinin mahkeme veznesine depo edilmesi.
Silinmemiş kat irtifakı haklan
GEÇİCİ M A D D E l . — Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu Kanunun
yürürlüğünden önce süresi içinde bitirilmemiş olan yapılara ilişkin kat irtifakları
tapu kütüğünden silinmemiş ise, bunlar hakkında da 49 uncu maddenin bu Kanunla
değişik hükmü uygulanır.
Önce açılmış davalar
GEÇİCİ M A D D E 2. — 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmaz
lıklar nedeniyle, bu Kanunun yürürlüğünden önce asliye hukuk mahkemelerine
açılmış davalar bu mahkemelerce sonuçlandırılır.
Yürürlük
M A D D E 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/4/1983
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 83/8255
1 — Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 14/5/1976 tarihli
ve 7/11893 sayılı Kararname ile mecburi uygulamaya giren TS 2085 «Karbon Siyahı
(Fırın Metodu ile Üretilen)» Standardının 3.2 - Ambalajlama maddesinin ilişik şekil
de değiştirilmesi ve yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yalnız imalat, İthalat ve
satış safhalarında mecburi olarak uygulanması;
2 — Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde bu Standarda aykırı mal
bulunduranların, en geç 15 gün içinde iki nüsha beyanname ile bunların cins ve mik
tarını Valiliklere bildirmeleri;
3 — Bu Standard hükümlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulan
ması;
Adıgeçen Bakanlığın 8/2/1983 tarihli ve 7-05/SK-21.2085/231 sayılı yazısı üze
rine, 1705 ve 3018 sayılı Kanunlarla 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanuna göre, Ba
kanlar Kurulunca 22/3/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
B. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK

Devlet Bak. • Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

S. R. PASIN

R. BAYAZ1T

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

I. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ
Devlet Bakanı

Prof. Dr. M. N. OZDAŞ
Devlet Bakanı

Z. BAYKARA

S. ÇETİNER

Millî Savunma Bakanı V

Içlşlarl Bekanı

A. B. KAFAOÛLU

H SAĞLAM

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Df. T. ON ALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÛRK

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY

Prof. Dr. A. B0ZER

Prof. Dr. M. AYS*.N

Ticaret Bakanı

Saj). ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. TURGUT

F. İLKEL

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOÖLU

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

KOltOr vs Turizm Bakanı

İmar ve İskân Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
M. R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı

8. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

TS 2085/Eylül 1975
«Karbon Siyahı (Fırın Metodu ile Üretilen)
29 Nisan 1982 Tarihli TeKnik Kurul'un almış olduğu karar gereğince, aşağıda
gösterildiği şekilde (Eski Metin ve Yeni Metin) değiştirilmiştir.
3.2 - Ambalajlama
Eski Metin

Yeni Metin

Karbon siyahı; içi su geçirmez siyah, en Karbon siyahi; en az üç katlı kraft kağıaz üç katlı kraft kağıdından yapılmış dından yapılmış torbalarda net 25 kg.
torbalarda brüt 25 kg. olarak piyasaya olarak piyasaya arz edilir,
arz edilir.
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Yönetmelikler
Ticaret Bakanlığından:
(H. S. M . T.) Havagazı Sayaçları Ayar ve Muayene Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Madde 1 — (H. S. M . T.) Yönetmeliğinin 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
M A D D E 16 — Havagazı sayaçlarının tamir, ayar ve muayeneleri için ayar
istasyonları tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretlere
ait tarife aşağıda gösterilmiştir.
Bu tarife; yeni, kullanılmış veya şikâyetti olarak ayar istasyonuna sevkedilen sayaçların tamir, ayar ve muayene ücretleri hakkında uygulanır. Muayeneleri
sonunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep olunmaz.
A — Muayene ve ayar ücretleri:
Yeni
Kullanılmış
Sayacın Büyüklüğü
Sayaç
Sayaç
30 m / h (dahil)'e kadar
30-100 m V h (dahil) 'e kadar
100 m V h den büyük
3

75,— Lira
100,— •
200,— »

150,— Lira
200,— »
400,— »

Şikâyetli sayaçların yalnız muayenelerinde, yeni sayaçlar için kabul edilen
ücretler uygulanır.
B — Tamir ücretleri:
Yukarıdaki ücretlerden ayrı olarak:
a) Kullanılmış sayaçların İç ve dış temizliği, yağlanmaları ve parça değiş
tirilmesini gerektirmeyen tamirleri karşılığında;
30 m V h (dahil)'e kadar sayaçlar için
200,— lira
30-100 m V h (dahil) 'e kadar sayaçlar için
300,— »
100 m V h den büyük sayaçlar için
400,— »
b) Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilâveten beher
parçanın değiştirilmesi için;
30 m V h (dahil)'e kadar sayaçlar için
50,— Lira
30 m V h den büyük sayaçlar için
70,— » işçilik
c) Boyamayı gerektiren hallerde;
30 m V h (dahil)'e kadar sayaçlar için
50,— Lira
30 m V h den büyük sayaçlar için
100,—
» boyama
ücreti alınır.
C — Aboneler tarafından vaki şikâyetler üzerine yapılacak muayenelerde,
sayacın doğru çalıştığı tespit olunursa, sayacın yerinden sökülüp takılma masrafı
olarak 150 lira alınır.
D — Yukarıdaki ücretler dışında, sarfolunan mühür teli, kurşunu ve diğer
bakım ve ambalajlama işleri için ayrıca ücret talep edilemez.
E — B u tarifenin, camlı bir çerçeve ile ayar istasyonunun kolayca görülebi
lecek bir yerine asılması zorunludur.
Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür.
Yürütmeveİdare Bölümü Sayfa; 2
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Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRİK SAYAÇLARI M U A Y E N E - TAMİR V E A Y A R
ÜCRETLERİ TARİFESİ
Alternatif akım elektrik sayaçlarının tamir, ayar ve muayeneleri için, ayar
istasyonları tarafından, sayaç sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretlere
ait tarife aşağıda gösterilmiştir.
Bu tarife; yeni, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevkediIen sayaçların tamir, ayar ve muayene ücretleri hakkında uygulanır. Muayeneleri
sonunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep olunamaz.
1 — Muayene ve ayar ücretleri
Yeni
Kullanılmış
Sayacın Cinsi
Sayaç
Sayaç
:

Tek fazlı sayaçlar
Üç fazlı aktif enerji sayaçları
Reaktif enerji sayaçları

50,— Lira
60,— »
80,— »

100,— Lira
120,— »
150,— »

Şikâyetli sayaçların yalnız muayenelerinde, yeni sayaçlar için kabul edilen
ücretler uygulanır.
2 — Tamir ücretleri:
Yukarıdaki ücretlerden ayrı olarak;
a) Kullanılmış sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça
değiştirilmesini gerektirmeyen tamirleri karşılığında;
Tek fazlı sayaçlar için
50,— Lira
Üç fazlı aktif ve reaktif enerji sayaçları için
60,— »
b) Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilâveten beher
parçanın değiştirilmesi için 50 lira işçilik,
c) Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için 20 lira boyama ücreti
alınır.
3 — Redüktörlü ve demandmetreli sayaçlar
Redüktörleri ile birlikte muayene edilen sayaçlarla demandmetreli sayaçlar
da, 1 inci maddede yazılı miktarlara % 50 zam yapılır. Yalnız redüktör muayenele
rinde beher redüktör için 60 lira alınır.
4 — Aboneler tarafından vaki şikâyetler üzerine yapılacak muayenelerde sa
yacın doğru çalıştığı tespit olunursa, sayacın yerinden sökülüp takılma masrafı ola
rak aboneden İstanbul, Ankara ve İzmir'de 150, diğer şehir ve kasabalarda 100 lira
alınır.
5 — Yanık veya herhangi bir sebeple ağır hasar görmüş sayaçların tamir ve
ayar ücretlerinin toplamı 1.000 lirayı geçtiği takdirde, sayacın tamirinden önce sa
yaç sahibinin muvafakati alınmalıdır.
6 — A y a r istasyonunun ölçüler ve Ayar Başkontrolörlük ve Kontrolörlüğüne
uzaklığı, görevlendirilecek kontrolöre yolluk ödenmesini gerektiriyorsa bu yolluk,
damgalanan sayaç sayışma bölünmek suretiyle yukarıdaki ücretlere ilâve edilir. A n 
cak bu miktar, sayaç basma 20 lirayı geçemez.
7 — Yukarıdaki ücretler dışında, sarfolunan mühür teli, kurşunu ve diğer
bakım ve ambalajlama işleri için ayrıca ücret talep edilemez.
8 — B u tarifenin, camlı bir çerçeve ile ayar istasyonunun kolayca görülebile
cek bir yerine asılması zorunludur.
:
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TARIM VE ORHAN BAKANLIĞINDAN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
KURULUŞ :
Madde 1- 3204 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununa dayanılarak Genel Müdür
lüğe bağlı "Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezleri" kurulmuştur.
AMAÇ:
Madde 2- Kurulusun amacı, Orman Genel Müdürlüğüne Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle ve
rilmiş bulunan hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, Ormancı Teknik Elemanların direktifi ve dene
timi altında kendilerine verilecek her türlü teknik ve idari görevleri yerine getirebilecek
nitelikte "Orman Muhafaza Memuru"adı ile alt kademede meslek elemanı yetiştirmektir.
EĞİTİM SÜRESİ:
Madde 3 - Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezlerinde eğitim; Mecburi hizmet karşı
lığı parasız yatılıdır, süresi bir yıldır.
DEYİMLER:
Madde 4- Bu yönetmelikte ( Eğitim Merkezleri) deyimi (Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim
Merkezleri);(Müdürlük) kelimesi (Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezleri Müdürlüğü);(öğ
retmen) kelimesi Eğitim Merkezlerinde görevlendirilecek (Mesleki Uzman ve öğretim Görevlisi
Ormancı Teknik Elemanlar) anlamında kullanılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM ORGANI VE KURULLARI
Madde 5- Eğitim Merkezleri Yönetim Organı ve Kurulları aşağıda gösterilmiştir.
A) Yönetim Organları:
a) Müdür
b) Müdür Yardımcıları
c) öğretmenler
c) İdare Amiri
d) İdare Memurları
e) Sayman Mutemedi
f) Ayniyat. Mutemedi
g) Ambar Memuru
h) Daktilolar
ı) Doktor
i) Sağlık Memuru
B) Yönetim Kurulları:
a) Yönetim Kurulu
b) Satınalma Komisyonu
c) Muayene Komisyonu
A) YÖNETİM ORGANLARI
- GÖREV VE YETKİLERMttdür:
Madde 6- Mudür.Eğitim Merkezinin birinci derecede amiri,deneticisi ve tahakkuk me
murudur.
Müdür, aşağıda belirtilen görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.
a) Yönetimin düzenli yürütülmesi için, görevli memurlara gereken emirleri vermek ve
uygulanmasını sağlamak,
b) Eğitim Merkezinin bütçesini düzenlemek ve zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini
sağlamak,
c) Eğitim Merkezi emrine verilen her türlü ödeneğin usulünce sarfını sağlamak,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 4
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e) Derslerin ve uygulamaların, müfredat programlarına ve ders planlarına uygunluğunu
sağlamak, ders ve uygulama, arar; ve gereçlerini temin etmek, her ders ve uygulamaya yılda en
az ikişer defa girerek denetleme yapmak,
d) Müdür Yardımcıları arasında görev bölümü yapmak,
e) Müdür Yardımcıları ve Öğretmenlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek, düzenletmek ve
uygulamasını izlemek,
f) öğretmenlere verilecek ders ve uygulamaları, bu ders ve uygulamaların haftalık saat
tutarlarını gösterir ders ve uygulama dağıtım cetvelini (Ders Programı) .düzenlemek, bunları
dönem baslarında ve değişiklik oldukça Genel Müdürlüğe göndermek,
g) Geçerli özürleri bulunan öğrencilere bir öğretim süresi içinde 8 güne kadar izin
vermek,
h) Emrindeki memurların kademe ve derece yükselmesini yapmak ve yaptırmak,gerektiğin
de disiplin cezasını vermek ve uygulamak,
1) Lüzumu halinde Eğitim Merkezi cevresinden saat ücretiyle ders verecek, uygulama
yaptıracak öğretmen ve teknik elemenları Başmüdürlüğün muvafakatini da almak suretiyle temin
etmek,
i) Ders yılı basında öğretmenlerden müfredat programlarının aylanabölümünügösteren
bir plân almak, bu planların tasarlanan zamanlar içinde uygulama derecelerini izlemek, yıl
lık raporda müfredat programlarından bitirilemeyen kısımlar varsa, nedenleri ile birlikte
Genel Müdürlüğe bilgi vermek,
j) Diplomaları imzalamak, diğer belge örneklerini onaylamak, bunların doğrulukların
dan birinci derecede sorumlu olmak ve Genel Müdürlükçe onaylanan diplomaların dağıtımını sağ
lamak,
k) Mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri kullanmak.
Müdür Yardımcıları:
Madde 7- Müdür Yardımcıları, yönetimde Müdürün yardımcısı olup, görevleri »unlardır:
a) Eğitim Merkezinde her türlü düzen ve disiplini sağlamak,sağlatmak,
b) Öğrencilerin genel durumlarına ait künye defterlerinin sicil dosyalarının düzenlen
mesini ve muhafazasını sağlamak,
c) Öğretmen ve memurların görevlerine düzenli gelip gelmediklerini izlemek ve sonucunu
Müdüre bildirmek,
c) öğrencilerin genel durumunu kontrol etmek,
d) Eğitim Merkezi doktorunun görüsünü alarak yemek listelerini düzenlemek,
e) Eğitim Merkezi personeli arasında görev bölümü yapmak ve uygulamasını izlemek,
£) Memurların nöbet çizelgelerini yapmak ve uygulamasını izlemek,
g) Sağlık memurunca tesbit edilen hasta memur ve öğrencilerin doktora veya hastahaneye
şevkini yapmak,
h) Yangına karsı gerekli tedbirleri almak. Sivil Savunma ile i l g i l i her türlü program
ve planları düzenlemek, uygulamasını sağlamak ve izlemek,
l) Yönetim Kurulu ile Satınalma Komusyonuna başkanlık etmek,
i) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak,
İdare Amiri:
Madde 8- İdare Amiri birinci derecede MOdür Yardımcısına bağlı olup aşağıda gösterilen
görevleri yapmakla yükümlü ve sorumludur.
a) Disiplin ve düzeni sağlamak için. Müdür veya Yardımcılarının vereceği enirleri yeri
ne getirmek,
b) Müdür Yardımcısı tarafından yapılan görev bölümünün uygulanmasını sağlamak,
c) İdare Memurlarının görevlerini düzenlemek ve kontrolünü yapmak,
c) Günlük mevcut cetvelini düzenlemek,
d) Satın alınacak, onarılacak çeşitli eşya ve malzeme ile ilgili gerekçeli tekliflerde
bulunmak,
e) Kullanılacak eşya ve malzemelerin ambardan tealim almak ve bunların en iyi «eklide
korunmasını, kullanılmasını sağlamak, ambar memuru tarafından tabelaya göre çıkarılan erzakın
zayi olmadan yerinde,miktarınca sarfını ve dağılımını temin etmek,
f) öğrencilerle yakından ilgilenerek onların genel hal ve gidişlerini izlemek, kötü alıskanlıklarını ve eğilimlerini önlemek, dileklerini dinlemek, gerektiğinde dilekleri ve yö
netmeliğe aykırı hareketlerini Müdür Yardımcılarına bildirmek.
Yürütmeveidare Bölümü Sayfa: S
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g) Sınıfları hazırlamak, günlük denetimleri yapmak, gördüğü eksiklik ve aksaklıkları
Müdür Yardımcılarına bildirmek,
h) Öğrenci künye defterlerini ve s i c i l dosyalarını doldurmak ve muhafaza etmek,
ı) Yardımcı hizmetlilerin nöbet cetvelini düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
i) Yangın ve S i v i l Savunma ile i l g i l i her türlü emir ve hükümlerin yerine getirilmesini
ve bunlarla i l g i l i araç ve gereçlerin her an kullanılmaya hasır bir halde bulundurulmasını ve
korunmasını sağlamak,
j) Öğrencilerin hastalık, askerlik, evci çıkma ve izin i l e , benzeri kişisel işlemleriy
le ilgilenmek ve izlemek,
k) Eğitim Merkezi i l e diğer kuruluşlar arası eğitsel- kültürel ve sportif ilişkilerin
düzenlenmesinde ve ulusal bayramlarda öğrencilerin hazır bulundurulmasında, uygulama ve hazır
lık çalışmalarında, i l g i l i l e r e yardımcı olmak,
1) Muayene Komisyonunun tabii üyesi olarak komisyon toplantılarına katılmak,
m) Müdürlükçe verilecek diğer i s l e r i yapmak.
İdare Memurları:
Madde 9- İdare Memurları, idare amirine bağlı olup aşağıdaki görevleri yaparlar.
a) İdare amirinden alacakları emirlere göre i s l e r i yürütmek,
b) Bu memurlara lüzumu halinde Eğitim Merkezi Müdürü tarafından verilecek emirle k a 
t i p l i k , ayniyat mutemetliği, sayman mutemetliği ve kütüphane memurluğu görevleri veya yardıarcılık vazifeleri verildiğinde,bu emirleri yerine getirmek,
Sayman Mutemedi:
Madde 10- Sayman Mutemedinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim Merkezinin para harcamalarını usulünce yapmak,bütün ödenek ve giderlerin he
saplarını tutmak,
b) Memur ve hizmetlilerin aylıklarını almak ve hak sahiplerine dağıtmak,
c) Alım-Satım, i s l e r i ile i l g i l i şartname ve sözleşmeleri hazırlamak ve izlemek,
c) Alım- satım, muhasebe ve Eğitim Merkezinin diğer i s l e r i
cek emirleri yerine getirmek,

hakkında Müdürlükçe v e r i l e 

d) Satınalma Komisyonunun kâtipliğini yapmak.
Ayniyat Mutemedi:
Madde 11- Ayniyat Mutemedi Eğitim Merkezinin bütün ayniyatının sorumlusu olup,bun
lara ilişkin is ve işlemleri i l g i l i kanunlara ve ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yü
rütmekle yükümlü ve sorumludur.
Ayniyat Mutemedinin Görevleri Şunlardır:
a) Eğitim Merkezine alınan bütün eşya, malzeme ve erzakı teslim almak ve usulünce a bar memuruna teslim etmek,
b) Günlük mevcut çizelgesine dayanılarak yemek listesinin düzenlenmesine katılmak,
c) Ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre çizelgeleri ve gerekli belgeleri hazırlamak,
ç) Demirbag kayıt ve çizelgelerini tutmak, bunların sayımında bulunmak,
d) Ambarın mevcudunu incelemek, mali yıl sonunda da sayım sonuçlarının kayıtlarla mu
tabakatını izlemek,
Ambar Memuru:
Madde 12- Ambar memuru, ayniyat mutemedine bağlı olup, ambar ve depoları kendi sorumlu
luğu altında korumakla yükümlüdür.
Ambar Memurunun Görevleri Şunlardır:
a) Ambara giren ve çıkan eşya, malzeme ve erzakın defter ve kayıtlarını tutmak,
b) Ayniyat mutemedinden teslim alacağı eşya, malzeme ve erzakı ambarda muhafaza etmek,
c) Günlük yemek listesine göre gerekli erzakı ambardan çıkarmak,
ç) Müdürlükçe onaylanan eşya ve malzemenin çıkısını usulüne göre yapmak,
Madde 13- Mali yıl sonunda ambarda bulunan eşya, malzeme ve erzakın sayımı, Müdür Yar
dımcısı veya İdare Amirinin başkanlığında Ayniyat mutemedi ve Ambar Memurundan oluşan b i r ko
misyon tarafından yapılır ve defter kayıtları ile gerekli mutakabatı sağlanır.
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Daktilolar:
Madde 14- Daktiloların görevleri; Eğitim Merkezinin yazı i s l e r i n i yürütmek, gerekli ka
yıtları yapmak, dosyaları tutmak, saklamak ve müdürlük verilecek diğer işleri yapmaktır.
Doktor:
Madde 15- Doktor, Eğitim Merkezinin sağlık islerinden sorumludur.
Görevleri şunlardır:
a) Her ders yılının basında ve ortasında öğrencileri genel muayeneden geçirerek sağlık
durumlarını b i r raporla müdürlüğe bildirmek,
b) öğrencilerin sağlığı i l e yakından ilgilenmek, öğrencilerin ve Eğitim Merkezi i l g i l i 
lerinin " Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" esaslarına göre
muayene ve tedavilerini yapmak, gerektiğinde öğrencileri revire yatırmak veya öğrenci ve i l 
g i l i l e r i hastahaneye sevketmek,
c) Bulaşıcı hastalıkların çıkmasını önleyici tedbirleri almak ve zuhurunda derhal gere
ken işleri yapmak ve yaptırmak,
ç) Yiyecek ve içeceklerinin cins ve kalitelerinin belirtilmesinde, seçilmesinde ve ye
mek listelerinin düzenlenmesinde düşüncelerini bildirmek,
Madde 16- Doktor atanamaması, hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle görevine gelememe
s i halinde, hasta öğrencilerin ve i l g i l i personelin muayene ve tedavileri, resmi tabibe ve ac i l hallerde resmi sağlık kurumlarına gönderilerek yaptırılır.
Sağlık Memuru:
Madde 17- Sağlık Memuru, doktorun yönetimi ve denetimi altında çalışır.
Sağlık Memurunun Görevleri şunlardır:
a) Reviri temiz ve düzenli bir halde bulundurmak, doktor tarafından verilen ilaçların
yerinde,zamanında ve verilen miktarda kullanılmasını sağlamak,
b) Revirin vizite ve ilaç sarfiyatı defterleriyle öğrencilerin sağlık s i c i l dosyalarını
tutmak, muhafaza etmek,
c) öğrenci ve Eğitim Merkezi i l g i l i l e r i n i n iğne, pansuman gibi sağlık i s l e r i n i yapmak,
hasta öğrencilerin ilaç ve yiyeceklerini vermek,
ç) Sağlık isleriyle i l g i l i revir ayniyatını teslim almak, i y i bir şekilde muhafaza
etmek ve gereğince kullanılmasını sağlamak,
d) Müdürlükçe verilecek diğer işleri yapmak,
-NÖBET HİZMETLERIMadde 18- Eğitim Merkezinde Müdür, Doktor ve bayan öğretmenler dışında,Müdür Yardımcı
ları, öğretmenler ve İdari Memurlar, Müdürlükçe onaylanan nöbet çizelgelerine göre eğitim
süresince nöbet tutmakla yükümlüdür.
Madde 19- Nöbetçi Öğretmenlerin Görevleri Şunlardır :
a) Eğitim Merkezinin disiplin ve düzenini sağlamak,
b) Müteâla saatlerinde öğrencilerin çalışmalarını izlemek ve yardım etmek,
c) Müdür ve Müdür Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda, ortaya çıkabilecek olağanüs
tü durumlarda, müdür veya müdür yardımcısını haberdar etmek ve bu arada gerekli tedbirleri
almak,
ç) Nöbet süresince ortaya çıkacak olayları günlük durum cetveline islemek,

par.

Madde 20- Nöbetçi Memur: Nöbetçi Öğretmenin yardımcısı olup onun vereceği görevleri ya

Madde 21- Nöbetçi öğretmen ve nöbetçi memurlar, nöbet süresine Eğitim Merkezi içinde,
uygulamalarda ise müdürlükçe belirtilen yerde geçirmek zorundadırlar.
Madde 22- Nöbet süresi 24 saat olup, nöbetler (Resmi t a t i l ve bayram günleri de dahil)
her gün saat 08.30'da baslar.
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Madde 23- Eğitim Merkezinin yönetecisi, öğretmen ve memurları bu yönetmelik i l e kendi
lerine verilen görevlere aralıksız ve düzenli olarak katılmak, görevlerini yapmakla yükümlü
dürler .
Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında Devlet Memurları Kanunu hükümlerine
göre d i s i p l i n cezası uygulanır ve gerektiğinde genel hükümlere göre işlem yapılır.
B) YÖNETİM KURULLARI
Yönetim Kurulu:
Madde 24- Yönetim Kurulu, Müdür tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ile
öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmenden teşekkül eder, kurul başkanlığını müdür
yardımcısı yapar, üyeler her ders yılı başında secimle yenilenir.
Madde 25- Yönetim Kurululun Görevleri Şunlardır:
a) Müdürlükten verilecek işleri görüşerek karara varmak,
b) Eğitim Merkezi yönetimine ilişkin olmak üzere başkan ve üyelerin lüzum göreceği iş
leri ve gerektiğinde öğrencilerin istek ve şikayetlerini incelemek ve düzenlenecek raporu
müdüre vermek,
c) Eğitim Merkezindeki her türlü ayniyatın) Ayniyat Talimatnamesi gereğince sayım so
nuçlarına göre; kayıt silme, yok edilme (imha) ve satılması mümkün olanların belirlenmesi
gibi işlemleri yapmak ve karara bağlamak.
Madde 26- 25. maddenin "c" bendine giren işlerde kurula, ayniyat mutemedi de oy sahibi
olarak katılır.
Madde 27- Yönetim Kurulu müdürün veya kurul başkanının çagırısıyla toplanır.karar ço
ğunlukla alınır. Yalnız 26. maddeye ilişkin kararlarda oyların eşitliği halinde yönetim ku
rulu başkanının bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlar.
Satınalma Komisyonu:
Madde 28- Satınalma Komisyonu,müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığın
da bir öğretmen ve saymandan kurulur.
Madde 29- Alım-Satım İşleri, Satınalma Komisyonu tarafından yapılır.
Komisyonun bulunduğu yerde yapılmayan alım-satımlar Onun Genel Müdürlüğünün başka yer
lerdeki satınalma komisyonlarına yaptırılır.
Muayene Komisyonu:
Madde 30- Muayene Komisyonu öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen.ile idare amiri
ve ayniyat mutemedinden oluşur.
öğretmen, komisyonun başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde, görev alacak ayrıca bir
yedek başkan seçilir.
Madde 31- Muayene Komisyonunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Alınan yiyecek, giyecek maddeleri ile diğer eşya ve malzemelerin muayenesini yapar,
ancak yiyecek maddelerinin muayenesinde ahçıbaşının da görüşü alınır.
b) Müteahhitten veya satıcıdan alınan yiyecek,giyecek,eşya ve diğer ihtiyaç maddeleri
nin, yaptırılan işlerin mukavele ve şartnameler hükümlerine uygun olup olmadığını inceleyerek
kabul veya reddeder,
evsafı ve şartnamesine uygunluğu hakkında
inin evsafı
f.,..«» Satln*llnaı> yiyecek.giyecek maddelerinin
bas™ ™
Veya anl*BnaiiUk cıkar.«,Ucr.ti müteahhide ait olmak üzere bilirkişi bilgisine
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖĞRETİM VE EĞİTİM ORGANLARI
Madde 32- Eğitim Merkezinin öğretim ve eğitim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Müdür Yardımcıları
c) Öğretmenler
c) Uygulayıcılar
d) Öğretmenler Kurulu
e) Disiplin Kurulu
Madde 33- Müdür, müdür yardımcıları.öğretmenler.öğretim görevlileri ormancılık yüksek
öğrenimini yapmış olanlardan atanırlar.
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öğretmen bulunmaması halinde, orman teknikeri ve orman mühendis muavinleri arasından da
öğretmen atanabilir.
Lüzumu halinde, okutulacak genel kültür dersleri ve uygulamaları için, orta dereceli
okullar öğretmenlerinden atama suretiyle veya saat ücreti ödeyerek öğretmen temin e d i l e b i l i r .
Mesleki ve genel kültür derslerini okutacak öğretmenlerin yetmemesi halinde, Eğitim
Merkezi Müdürlüğünce saat ücreti ödenerek dışarıdan ormancı teknik ve diğer yüksek öğrenim
görmüş elemanlara ders v e r d i r i l e b i l i r .
Öğretmenler:
Madde 34- öğretmenler, dersleri ve uygulamaları, müfredat programlarına ve yıllık
plânlara uygun olarak vermek ve yaptırmak zorundadırlar.
Madde 35- öğretmenler, her ders yılı basında müfredat programlarının
şünü gösteren b i r plânı Eğitim Merkezi Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

aylara bölünü

Madde 36- öğretmenler ders yılı sonunda aşağıdaki hususları, bir rapor halinde Eğitim
Merkezi Müdürlüğüne b i l d i r i r l e r :
a) Müfredat programında gösterilen konuların tümünün okutulup okutulmadığı, okutulma
mış sa nedenleri,
b) Eğitim, öğretim ve uygulamada karşılaşılan güçlükler,
c) Müfredat programında yapılması gereken değişiklikler.
Madde 37- Kış ve yaz tatillerinde eğitim merkezi dışına çıkacak öğretmenler gidecek
l e r i yer adreslerini müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.
Madde 38- öğretmenlerin hastalıkları süresince eğitim ve öğretimin aksamaması için
müdür gerekli önlemleri a l ı r . Bir aydan fazla süren hastalıklar eğitim merkezi müdürünün
müteâlası ile birlikte gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe b i l d i r i l i r .
Uygulayıcılar:
Madde 39- Uygulayıcılar, Orman Muhafaza Memurları arasından bilgi,beceri ve yetenekle
r i i l e üstün başarı göstermiş ve s i c i l i düzgün olanlar arasından seçilmiş elemanlar olup
görevleri şunlardır:
a) öğretmen gözetiminde ve öğretmenin direktifine göre gösteri niteliğindeki uygulama
ları bizzat yapmak,
b) Uygulamalar için lüzumlu araç ve gereçlerin bakım ve korunmasıyla bunların tatbikata
hazır bulundurulmasını sağlamak,
c) Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak,
Madde 40- Ders öğretmeni i l e uygulayıcılar; dershane, arazi ve atölyede yapılacak uygu
lamalar için gerekli demirbaş eşyayı ve sarf olunacak.malzemeyi usulünce teslim a l m a k , i l g i l i 
lere teslim etmek ve en i y i bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını izlemekle yükümlüdürler.
Uygulama ve deneme esnasında kırılan, kullanılmayacak hale gelen, eskiyen, sarf edilen
veya kaybolan demirbaş eşya ve malzeme i l e buna sebep olanlar hakkında gerekli işlemler, zama
nında yapılır ve kayıtlarına işlenmek üzere i l g i l i l e r e b i l d i r i l i r .
Öğretmenler Kurulu:
Madde 41- öğretmenler Kurulu, müdür .müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur.
Madde 42- Öğretmenler Kurulu, öğretim ve uygulamanın düzenli ve faydalı olması, çeşit
l i dersler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini, beklenilen amaca ulaşılması için gerekli ka
rarları alır. Toplantının yapılabilmesi için 2/3 çoğunluğunun bulunması gereklidir. Kurul ço
ğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf oy çokluğu sağlar.
Madde 43- Kurul; müdürün başkanlığında ders y ı l ı başında,yoklamalarda ve sınavlardan
sonra olmak üzere yılda bes defa toplanır. Müdürün çağrısı ve üç öğretmenin isteği üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Bunlar olağan toplantıların Bayisini azaltmaz.
Madde 44- Kurul; Yönetmelik, ders,uygulama ve müfredat programlarına ilişkin gerekli gö
rülecek ilâve ve değişiklikler hakkında Genel Müdürlüğe sunulmak üzere gerekçeli tekliflerde
bulunabilir.
Disiplin Kurulu:
Madde 45- Disiplin Kurulu öğretmenler kurulunca seçilecek üç öğretmenden teşekkül eder.
Kurula üyelerin en kıdemlisi başkanlık eder. Üyeler her yıl yeniden seçilir.
Madde 46- Disiplin Kurulu, konu i l e i l g i l i lüzum gördüklerinden b i l g i alır, gerekli tet
kik ve soruşturmaları yaparak, neticede kurul çoğunlukla karar verir.
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Medde 47- Disiplin Kurulu y e t k i l i kılındığı» disiplin cezalarını ögrencilere verir. Mü
dür, kurul kararını yerinde bulursa onaylar,uygun görmediği kararları öğretmenler kurulundan
geçirir. Öğretmenler Kurulunun kararı kesindir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖĞRENCİLERİN BAŞVURMALARI
GİRİŞ SINAVLARI VE KAYIT KABUL İŞLEMLERİ
Madde 48- Eğitim Merkezlerine sınavla erkek Öğrenci alınır. Alınacak öğrenci sayısı her
yıl Orman Genel Müdürlüğünce b e l i r t i l i r .
Madde 49- Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 1 Ağustos tarihinde 25 yasından gün almamış olmak,('Nüfus hüviyet cüzdanında doğum
gün ve ayı yazılı olmayanların doğum günleri 13 Temmuz olarak kabul e d i l i r . )
c) Ortaokul veya dengi okulu bitirmiş olmak. (Lise ve dengi okul mezunları ve Üniversi
te, Yüksek okul mezunları ile kötü huyu ve davranışları nedeni ile okuldan çıkarılmış olanlar
alınmazlar.)
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet,ihtilas,
intikâp,hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz
kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
e) Askerliğini yapmış bulunmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sa
katlığı i l e özürlü bulunmamak,
g) Boyu 1,65 metreden aşağı olmamak,(Ayakkabısız boyu)
h) Orman i c i ve bitişiği köyler nüfusuna kayıtlı bulunmak (Bu husus kayıtlı bulunduğu
köy muhtarlığından alınacak ve bağlı bulunduğu isletme Müdürlüğünce onaylanacak belge i l e
tevsik olunur.)
Madde 50- Eğitim Merkezinin giriş sınavına katılmak isteyenler aşağıdaki belgeleri bir
dilekçeye ekleyerek (Genel Müdürlükçe yapılan duyurularda adları b e l i r t i l e n ) , Eğitim Merkez
l e r i Müdürlüklerine verir veya posta i l e gönderirler.
a) Öğrenim belgesi aslı veya noterce onanmış örneği,
b) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya noterce onaylı fotoğraflı bir örneği,
c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi (İyi hal kâğıdı),
c) Ası kâğıdı,
d) Ortaokulu bitirmesi i l e giriş sınavı için başvurusuna kadar gecen sürede yaptığı i ş 
lerle i l g i l i , kendince düzenlenip imzalanacak geçmiş durum b i l d i r i s i ,
e) 4,5 x 6 boyutlu 6 adet fotoğraf,

(Yeni çekilmiş)

f) Tam kuruluşlu Devlet Hastanesinden alınacak 49. maddenin (f) fıkrasında yazılı husus
ları kapsayan sağlık durumunu b i l d i r i r rapor (Bu rapor yazılı giriş sınavını ve mülakatı kaza
nıp Eğitim Merkezine kesin kayıtları yapılacaklardan istenir.)
Madde 51- Başvurma belgeleri Eğitim Merkezi Müdürlüklerince incelenir. Aranan şartları
haiz olanlara fotoğraflı birer (Sınav Giriş Belgesi)verilir,veya posta i l e gönderilir.
Başvurmalar en geç 20 Ağustos günü çalışma saati sonuna kadar kabul olunur. (Tatile
rastladığı günlerde, t a t i l i takip eden i l k çalışma günü en geç başvurma tarihidir.) Postadaki
gecikmeler kabul edilmez.
Madde 52- Eğitim Merkezlerine yapılacak müracaatlar için her yıl Haziran ayı başında,
Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülecek vasıtalarla aşağıdaki hususları içeren gerek
l i duyuru yapılır.
a) Sınava katılmak isteyenlerden aranan şartlar ve istenen belgeler,
b) Başvurulacak Eğitim Merkezlerinin adı, buradan alınacak belgeler,
c) Sınavların yapılacağı Eğitim Merkezlerinin adı ve burada yapılacak işlemler,
c) Sınavı yapılacak dersler,
d) Başvurma günleri,
e) Sınav günleri,
f) Gerekli görülecek diğer hususlar.
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Hadde 53- Giriş sınavları, yazılı ve sözlü sınav ve mülakat olarak i k i şekilde yapılır.
Yazılı sınavlar (Türkçe - Kompozisyon), Matematik ve Fen B i l g i s i (Tabiat Bilgisine ağırlık ve
r i l i r . ) Derslerinden; sözlü sınav ve mülakat ise yazılı sınavları kazanarak Eğitim Merkezleri
ne çağırılanlar arasından sözlü sınav ve mülakat formuna göre yapılır.
Madde 54- Yazılı giriş sınavları test ve klasik usulde olmak üzere Genel Müdürlükçe be
l i r t i l e n gün ve saatlerde tek sınav halinde yapılır. Sınav en çok üç saat sürer.
Madde 55- Yazılı giriş sınavları, Eğitim Merkezlerinde müdürün başkanlığında en az i k i
öğretmenden kurulu komisyonlarca yapılır.
lir.

Ayrıca komisyonlar emrine komisyon başkanı tarafından yeteri kadar gözlemci temin edi

Sözlü sınav ve mülakatlar Eğitim Merkezlerinde müdür başkanlığında en az üç öğretmen
den kurulacak b i r komisyon tarafından yapılır.
Müdürün bulunmaması halinde komisyonlara müdür yardımcıları başkanlık eder.
Madde 56- Yazılı giriş sınavları i l e sözlü sınav mülakat komisyonlarına katılmak üzere
Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen temsilciler, komisyonların tabii Üyesidirler.
Madde 57- Yazılı giriş sınavı soruları, Genel Müdürlük Merkezinde ve i l g i l i dairesince
kurulacak bir komisyonda g i z l i olarak hazırlanıp, mumlu mühürlü kapalı zarflar içinde ve özel
kurye ile sınav yapılacak Eğitim Merkezlerine gönderilir. Değerlendirme yapılacak Eğitim Mer
kezlerine ayrıca cevap anahtarları da gönderilir.
Sorular, yazılı sınav günü komisyonca adayların önünde açılır, okunarak yazdırılır ve
dağıtılır.
Madde 58- Soru ve cevaplar, kimlikleri kapanabilir g i z l i l i k t e yapılmış ve Orman Genel
Müdürlüğünce mühürlenerek imzalanmış matbu sınav kâğıtlarına yazılır.
Madde 59- Sınava girecek adaylar (Sınav Giriş Belgelerini) sınav süresince önlerinde
bulundurmak ve istenildiğinde i l g i l i l e r e göstermek zorundadırlar.
Yazılı sınav giriş belgesi, yazılı sınav sonunda sınav kâğıdı i l e birlikte komisyonca
toplanır.
Madde 60- Yazılı giriş sınavlarında kopya yapılmaması için komisyonca gerekli tedbirler
alınır.
Kopya yapanların sınav kâğıtları alınır.Salondan çıkarılır ve sıfır numara verilir.Kâ
ğıdın altına gerekçesi yazılarak başkan ve üyelerce imzalanır.
Kopya yaptığı tesbit edilen aday Eğitim Merkezine giriş hakkını kaybeder.
Madde 61- Yazılı sınav sonunda komisyonca bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak, toplanan
sınav kâğıtları ile birlikte bir zarfa konarak kapatılır ve üzeri komisyon üyelerince imzala
nır.
Tutanakta; sınav y e r i , sınavın başlama ve sona erme saatleri,sınava katılan aday sa
yısı, sınav komisyonu üyelerinin adları, soru zarflarının yarışmacılar önünde açılıp okundu
ğu ve sınav süresince ortaya çıkan önemli olaylar b e l i r t i l i r .
Madde 62- Sınav kâğıtları, yarışmacıların adları açılmaksızın Eğitim Merkezi Müdürü ve
ya görevlendireceği Müdür Yardımcıları başkanlığında öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden
kurulacak komisyonlarca incelenir notlar takdir e d i l i r .
Sınav kâğıtlarının incelenmesi ve değerlendirme 84. maddede belirtilen esaslara göre
yapılır.
Değerlendirme 100
50 puan almak gerekir.

puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı olmak için en az

Değerlendirme sonunda, yazılı sınava katılan yarışmacıların adlarını, soyadlarını ve s ı 
nava giriş belgesi numaralarını, aldıkları puanları, sınavı kazananlar ve kazanmayanların sa
yılarını belirleyen bir tutanak düzenlenir. Tutanakta yarışmacılar, puanı en yüksek olandan
en az olana doğru sıralanır. Sıralamada puanların eşitliği halinde önce Türkçe-Kompozisyon,
yine eşitlik halinde Matematik puanları yüksek olanlara öncelik v e r i l i r .
Madde 63- Yazılı sınav sonundaki başarı sırası ve alınacak öğrenci sayısına göre asil
ve yeteri kadar yedek öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat için Eğitim Merkezine çağrı
lırlar.
Eğitim Merkezlerince yapılan bildiride belirtilen süre içinde mülakata gelmeyen öğrenci
adayları giriş haklarını kaybederler.
Sözlü sınav ve mülakat,Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen (örneği ekli sözlü sınav ve
mülakat formu) esaslarına göre yapılır. Puanlama formdaki kriterler* göre yapılır.
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Eğitim Merkezlerinde yapılan sözlü sınav vemülakattaen az 60 puan alanlar basarı gös
termiş sayılırlar.
Yapılan sözlü sınav ve mülakata verilen puan ile yazılı sınav puanı toplamlarının orta
laması alınmak suretiyle yapılacak sıralama esas alınarak asil öğrenciler belirlenir. Bu s ı 
ralamada puanların eşitliği halinde sözlü sınav ve mülakat puanı öncelik alır. Bunların da
eşitliği halinde öncelik kur'a i l e belirlenir.
Madde 64- Asil öğrenci adaylarının Eğitim Merkezine kesin kayıtları için örneğine uy
gun noterden onaylı bir yüklem kefalet senedi ile 50.maddenin (f) fıkrasında kayıtlı sağlık
raporunu zamanında vermeleri şarttır. Vermeyenlerin kayıtları yapılmaz.
Yüklem ve kefalet senetlerinin örnekleri Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM VE EĞİTİM
öğrenim Süresi:
Madde 65- öğretime her yıl Kasım ayının i l k çalışma günü sabahı başlanır;Mayıs ayının
15 i akşamı b i t i r i l i r .
f

1 Temmuz- 30 Eylül arası staj çalışmaları olarak Orman İşletme Müdürlüklerinde; İşletme
Müdürlüklerince hazırlanacak programa göre,Bölge Şeflerinin nezaretinde uygulanır.
Madde 66- Resmi t a t i l ve bayram günlerinde ve 1 Şubat sabahı başlayıp 15 Şubat aksamı
sona eren dinlenme tatilinde öğretim-eğitim çalışmaları yapılmaz.
Madde 67- Ders yılı i k i dönemden oluşur. Birinci dönem; ders y ı l ı başından Ocak ayının
son günü akşamına, ikinci dönem 16 Şubat günü sabahından ders kesimi olan Mayıs ayının 15 nci
günü akşamına kadar devam eder.
Günlük Çalışma Programı:
Madde 68- öğrencilere, hazırlanan ders müfredat programlarına göre sabahları 4 saat,
öğleden sonra 3 saat olmak üzere günde toplam 7 saat sözlü ve uygulamalı ders yaptırılır.
Haftalık ders programlarında Müdürlükçe tesbit edilecek bir günde 8 nci ders saati ola
rak rehberlik ve Eğitsel Kol ve Daktilo öğrenim çalışmaları uygulanır.
Sözlü ve uygulamalı ders saatleri 45 dakika, ders arası dinlenmeler 15 dakikadır.
Ayrıca sabahları derslere başlamadan önce ve akşamları ders bitimiyle yatma zamanı ara
sı toplamı 3,5 saati geçmemek üzere mütelâa yaptırılır.Bunların dağılımı ve süreleri Eğitim
Merkezi Müdürlüğünce saptanır.
Uygulamalar; sınıfta,atölyede,arazide,ormanda ve i s t i f yerlerinde yapılır. Ormanda uy
gulama yapılacak yerler,seri ve bölmeler, i l g i l i
İşletme Müdürlüğü ve Eğitim Merkezi Müdür
lüğü y e t k i l i elemanlarınca müştereken düzenlenecek bir protokol i l e önceden b e l i r t i l i r . B u
protokol i l g i l i Başmüdürlükçe onaylanır.
öğrencilerin,ders saatleri dışındaki boş zamanlarını değerlendirmek,görgü ve genel kül
türlerini artırmak,ormancılık çalışmaları için gerekli vücut kondisyonunu geliştirmek amacıy
la;
Faydalı film ve slayt gösterileri, münazara ve konferanslar, folklor ve müzik çalışma
ları, sportif faaliyetler için gerekli programlar düzenlenip uygulanır. Bu programlar,ders
y ı l ı basında tatbike konacak şekilde Eğitim Merkezi Müdürlüğünce önceden hazırlanır ve Genel
Müdürlükçe onaylanır.
Devam Süresi:
Madde 69- Devam süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar f i i l e n eğitim
ve öğretim yapıldığı günler sayılarak heaaplanır.Devam süresince izinsiz ve özürsüz on gün de
vamsızlığı bulunan öğrenci, kanaat notları ne olursa olsun başarısız kabul edilerek sınıfta
kalmış sayılır.
öğleden evvel veya öğleden sonra, özürsüz olarak bir derste veya uygulamada bulunma
yan öğrenci o gün devam etmemiş sayılır.
Ancak; yatakta tedaviyi gerektirir bir hastalıktan dolayı devam süresini dolduramayan
bir öğrenci;
a) Devamsızlık (İzinli,İzinsiz veya Hastalığı nedeniyle f i i l e n derslere girilmeyen
günler toplam) 45 günü geçmemek,
b) Hastalığı,resmi sağlık kurumlarında zamanında usulüne göre alınmış bir rapora bağ
lanmış olmak,
Şartı ile devam süresini dolduran öğrenci gibi işlem görür,
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c) Öğrenciler t a t i l l e r hariç, gece-gündüz Eğitim Merkezinden ayrılamazlar.
Ancak e v c i l e r , (Eğitim Merkezinin bulunduğu i l sınırları içinde ana,baba veya esleri
bulunanlar, örneği ekli evci belgesini doldurup,tasdik ettirenler.) Cuma günü ders kesimin
den, Pazar günü i l k aksam mütalâasına kadar; diğerleri ise Cuma-Cumartesi günleri en geç sasat 24.00 de, Pazar günleri i l k aksam mütalâasında Eğitim Merkezinde bulunmak şartı ile
dışarıda k a l a b i l i r l e r .
Okutulacak Dersler:
Madde 70- Eğitim Merkezinde okutulacak dersler ve bunların haftalık dağılımı aşağıda
çizelgede gösterilmiştir.
Buna göre hazırlanacak "Ders Müfredat Programları" Orman Genel Müdürlüğünce onaylana
rak uygulamaya konur.
çizelgede gösterilen derslerin uygulamaları;iklim,mevsim ve yöresel özelliklere göre
Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurulacak zaman ve mekân düzeni içinde ormanda ve diğer mesleki
iş yerlerinde yapılır.
Tapılacak bu uygulamaların 65. maddede belirtilen öğrenim süresindeki toplamı 210 sa
atten aşağı olamaz.
ÇİZELGE:
Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezlerinde okutulacak dersler ve haftalık dağılımı.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dersin Adı

Sözlü

Türkiye ve Cumhuriyet Tarihi
Matematik-ölçme B i l g i s i ve Hesap Makinesi Kullanımı
Orman Amenajman ve Kadastro B i l g i s i
Orman Ağaçlarını Tanıma, Yetiştirme ve Bakım B i l g i s i
Orman ürünleri üretim Tekniği ve Faydalanma B i l g i s i
Orman Koruma ve Haberleşme B i l g i s i
Orman Yangınları ile Mücadele ve Haberleşme B i l g i s i
İnşaat B i l g i s i
Orman Hukuku
M i l l i Parklar ve Avcılık B i l g i s i
Orman-Halk İlişkileri ve Kooperatifçilik B i l g i s i
Beden Eğitimi,Silah Bakımı ve Sağlık B i l g i s i
Şoförlük Eğitimi ve Trafik B i l g i s i
Rehberlik (Sınıf öğretmeniiği)ve Eğitsel Kol ve Daktilo
öğrenim Çalışmaları

Uygulama

Toplam

1
2
1
3
4
2
1
1
2 1/2
1/2
1/2
1/2
1

1
4
5
2
1
1
1
-

1
3
1
7
9
4
2
2
2 1/2
1/2
1/2
1 1/2
1

-

1

1

Madde 71- Eğitim Merkezlerinde okutulacak derslerde beraberliği sağlamak için Genel
Müdürlükçe kurulacak komisyonlarda tek tip ders kitapları hazırlattırılarak basım ve dağıtı
mı yapılır.
Vakit Çizelgesi:
Madde 72- Vakit Çizelgesi.mevsim ve devrelere göre Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenle
nir ve uygulanır.
Madde 73- Öğretmenler Kurulunca, yeterince uygulama yaptırabilmek için vakit çizelge
sinde ve ders programlarında geçici değişiklikler yapılabilir. Yapılacak değişiklik hakkında
Eğitim Merkezi Müdürüne b i l g i v e r i l i r .
Madde 74- Her öğretmen ders saatinde sınıfta, uygulama saatlerinde arazide öğrencile
rin başında bulunmak,arazide uygulama yapılamıyacak günlerde, sınıfta veya atölyede konu
ya ilişkin çalışmalar yapmak ve yaptırmakla zorunludur.
Kanaat Notu:
Madde 75- Kanaat notu, ders devrelerinde yapılacak sözlü-yazılı, test sınavlarında ve
uygulamalarda, verilen ödevlerde öğrencilerin aldığı, notlar ve çalışmaları gözönünde tutu
larak ve o devre için takdir e d i l i r . Her devrede b e l l i aralıklarla her dersten en az üç s ı 
nav yapılır, özürsüz olarak sınava girmeyenler o sınavdan başarısız sayılır. Sınavlara özür
lü olarak katılmayanlar ayrıca sınava alınırlar.
Kanaat notu, öğrencilerin bir devrede aldığı notların basit b i r ortalaması olmamakla
beraber onlara dayanılarak v e r i l i r ve onlarla açıklanır.
Madde 76- Her öğretmen öğrenciye vereceği kanaat notuna esaa olmak üzere 75.maddede
gösterilen notları bir not defterine ayrı ayrı yazmak zorundadır.
öğretmenler not defterini, feftişe yetkili olanlara ve istenildiği zaman da müdüre
göstermekle yükümlüdür.
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Madde 77- Öğrencilerin kanaat notlarını gösteren çizelgeler derslerin kesileceği t a 
rihten 3 gün önce müdürlüğe v e r i l i r .
Bu notlar müdürlükçe en geç 2 gün içinde ilan e d i l i r .
Uygulama, Ödev,Sözlü-Yazılı Sınav,Kanaat ve Bitirme Sınavı Notları:
Madde 78- Uygulama,ödev,sözlü-yazılı sınav,kanaat ve bitirme sınavı notları (tO)on nu
mara esasına göre v e r i l i r . Notlar aşağıda gösterilen değerleri ifade eder.
1 0 - 9 Pekiyi
8-7
İyi
6-5
Orta
4 - 3
Zayıf
2-1
Pek zayıf
1 - 0 Bos
öğrenciye k e s i r l i not verilmez. Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarım
dan büyük olan kesirler (1) sayılır. Yarımdan küçük olan kesirler hesaba katılmaz.
ALTINCI BÖLÜM
SINAVLAR
Madde 79- öğretim y ı l ı sonunda yapılacak sınav türleri, aşağıda gösterilmiştir.
a) Bitirme Sınavları: İki Kanaat notu almış öğrencilere uygulanır.
b) Tamamlama Sınavları: Bitirme sınavlarında başarısız olduğu derslerden uygulanır.
c) Bütünleme Sınavları: Tamamlama sınavlarında başarısız dersler toplamı üç dersi
geçmeyen öğrencilere uygulanır.
d) Engel Sınavları: Geçerli özürleri sebebiyle sınavlara giremeyen öğrencilere uy
gulanır.
Madde 80- a) Bitirme Sınavlarına, derslerin kesildiği tarihten 3 gün sonra başlanır,
en gec 15 çalışma günü içinde b i t i t i l i r .
b) Tamamlama sınavlarına, bitirme sınavlarının sonuçlandığı günden üç gün sonra baş
lanır ve en çok 7 çalışma günü içinde b i t i r i l i r .
c) Bütünleme sınavları, 5-20 Ekim tarihleri arasında Eğitim Merkezi Müdürlüğünce be
lirlenecek günlerde yapılır.
ç) Engel sınavlarına, özürün kalkmasını takip eden günlerde başlanır veya tamamlama
ve bütünleme sınav günlerinde yapılır.
d) Sınavlar için ayrılan günlerin azlığı halinde, bir teorik ders ile uygulamalı
bir dersin sınavı b i r i Öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere, aynı günde yapı
labilir.
Madde 81- Bitirme sınavlarından sonra tamamlama sınavına katılacak öğrencilere.ba
sarı oranını arttırmak amacıyla.bagarısız oldukları derslerden,ders öğretmeni tarafından
hazırlama kursları açılır. Bu kurslara katılmak zorunludur.
Madde 82- Sınavları yapacak komisyonlar ve sınav programları,Eğitim Merkezi Müdür
lüğünce düzenlenerek sınavlardan bir hafta önce öğretmenlere ve komisyon üyelerine duyuru
lur.
Komisyonlara seçilecek Üyeler,üye olacağı derslere olan i l g i l e r i gözönüne alınarak
belirlenir.
Sınav odasına üyelerden başka müdür, müdür yardımcıları ve teftişe y e t k i l i olan k i 
şiler g i r e b i l i r l e r .
Komisyonlar en az 9 kişiden ksrulur,bunun b i r i s i ders Öğretmeni, diğerleri üyelerden
oluşur.
Sınavlar, sözlü,yazılı veya test usulü ile yapılır. Sınavların sözlü,yazılı ve test
veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılmasına sınav komisyonu karar verir.
Madde 83- Sınavların başlama ve b i t i ş saatleri Eğitim Merkezi Müdürlüğünce tesbit ve
sınav programı i l e ilân e d i l i r . Sınavların, yazılı olarak yapılması halinde sınav süreleri
ni sınav komisyonları takdir eder.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; 14

14 Nisan 1983 — Sayı: 18018

RESMİ G A Z E T E

Sayfa: 21

Yazılı Sınavlar:
Hadde 84- Yazılı sınav soruları; Sınav komisyonu tarafından sınıfın .seviyesi gözönünde bulundurularak sınavdan en az bir saat önce Eğitim Merkezinde hazırlanır. Lüzumu halin
de sorular çoğaltılarak sınav baslarken öğrencilere dağıtılır. Yazılı sınavlarda soru ve
cevaplar 58. maddede belirtilen sınav kâğıtlarına yazılır.
Yazılı sınavlar için sınav komisyonu sorularla birlikte bir cevap anahtarı hazırlar
ve her sorunun not baremini gerekirse ayrıntılı olarak b e l i r t i r . Sınav kâğıtlarının ince
lenmesine başlamadan önce kâğıtlara renkli kalemle sıra numarası v e r i l i r . Sınav kâğıtları
komisyonca okunarak cevap anahtarına göre değerlendirilir. Kâğıtlar okunurken rastlanan
yanlışlıkların a l t ı aslı bozulmaksızın renkli kalemle çizilebilir.
Notlar, sınav kâğıtlarının üzerine ve sıra numarasına göre ve her sorunun değerini
ayrı ayrı gösterecek şekilde geçirilir. Ayrıca düzenlenen not cetveli sınav komisyonu üyeleri tarafından imza edelir.
nır.

Not cetvelleri, sorular ve cevap anahtarı, sınav kâğıtları i l e birlikte 2 yıl sakla

Sınav kâğıtları, okulu teftişe yetkili olmayan kişilere verilmez ve gösterilmez. Ba
şarısız not alan öğrencilerin yazılı sınav kâğıtları ikinci defa aynı komisyonca inceleme
ye tabi tutulur. İkinci değerlendirmede verilen notlar kesindir.
Sözlü Sınavlar:
Madde 85- Sözlü sınav odasına giren öğrenciye sınav komisyonu tarafından sorular
için kura çektirilir. Her öğrenciye sorular verildikten sonra düşünmek için en çok 10 daki
kalık bir zaman bırakılır. Bir öğrenci cevap verirken içeri alınan diğer öğrenci kendisine
verilen soruların cevabını düşünür. Soruların cevaplarını tasarlarken öğrencinin bir kâğıda
not almasına izin v e r i l i r .
Soruların açık ve anlaşılır b i r şekilde olması gerekir. Sınav Komisyonunu oluşturan öğ
retmen veya üyeler öğrenciye verdikleri soruların cevabını sezdirecek, öğrenciyi şaşırtacak
sözlerde ve hareketlerde bulunamazlar.
Madde 86- Sınavlarda, cevaplara-verilecek not değerlendirilmesine sınav komisyonu üye
lerinden başka kimse karışamaz.üyeler kendi aralarında anlaşarak not verirler.
Not değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa notlar ayrı ayrı verilmekle beraber ders
öğretmeninin verdiği notun i k i katı alınarak ortalama not tesbit e d i l i r . Buna ait gerekçe,
bir tutanakla b e l i r t i l i r ve not çizelgesine eklenir
YEDİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM MERKEZİNİ BİTİRME
Madde 87- Eğitim Merkezi aşağıdaki esaslar dahilinde b i t i r i l i r .
a) Bitirme sınavlarında her dersten en az 5 er not alan, ayrıca 1. ve II. kanaat not
ları ortalaması i l e bitirme sınavı notu ortalaması en az 5 olan ve Orman İşletmelerinde 90
günlük staj süresini tamamlamış bulunan öğrenciler eğitim merkezini bitirmiş olurlar.
b) Stajın eksik yapılması halinde eksik kalan süre tamamlattırılır.
c) Orman İşletmelerinde yapılan staj çalışmaları sonunda Orman İşletme Müdürlüklerine
ce yapılacak değerlendirmeler staj notudur ve bu notlar örneği ekli "Staj Sonu DeğerlendirmeBormu"nda gösterilir.
ç) İşletmelerce düzenlenecek " Staj Sonu Değerlendirme Form"ları Eğitim Merkezi Müdür
lüğünce işleme konup öğretmenler kuru anca değerlendirildikten sonra onaylı 2 nüshası ada
yın atanacağı işletmedeki s i c i l dosyasına konulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
d) 79. Maddenin 2. fıkrasında durumları belirtilen öğrenciler tamamlama sınavlarına
girerler.
e) Tamamlama sınavlarında en çok ü ç dersten başarı gösteremeyen öğrenciler bütünleme
sınavlarına girerler. Bütünleme sınavlarında, başarısız olanlar (bir dersten olsa bile) E ğitim Merkezini bitirememiş sayılırlar.
Bunlarla b i r l i k t e tamamlama sınavlarında 3 den fazla dersten başarı gösteremeyen öğ
rencilerin Eğitim Merkezi i l e i l i ş i ğ i kesilir ve bunlara tekrar Eğitim Merkezine devam hakkı
verilmez.
f) Bütünleme ve bütünlemenin engel sınavlarında en az (5) numara alan öğrenci Eğitim
Merkezini bitirmiş sayılır,kanaat ve ortalama notlarına bakılmaz.
Madde 88- Tamamlama sınavları sonunda öğretmenler kurulu toplanır. Kurul öğrencilerin
aldığı notları ve durumlarını inceler öğrenciler başarısız oldukları dereler içinde en çok
birinden ders öğretmeninin muvafakati alınarak o dersten de başarılı sayılabilir.
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Madde 89- Başarı (Sınıf Geçme) Notu:
a) B i t i r m e , tamamlama ve engel sınavlarında, başarı notu:
1. ve 2. kanaat notları toplamının ortalaması i l e b i t i r m e , tamamlama veya engel sınav
larında alınan notların toplamının ortalamasıdır.
b) Bütünleme Sınavlarında başarı notu:
Bütünleme sınavlarında alınan not olup en az 5 (beş) olması şarttır.
Hadde 90- Diploma d e r e c e s i , okutulan bütün derslerden Eğitim Merkezini bitirmeye esas
olan basarı (sınıf geçme) notları toplamının ders sayısına bölünmesiyle t e s b i t e d i l i r . Tesb i t e d i l e n n o t l a r ortalaması:
5 - 6 Olanlar- orta
7 - 8 Olanlar- i y i
9 -10 O l a n l a r - P e k i y i
Derece i l e mezun olmuş sayılırlar. ( Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve ya
rımdan büyük olan k e s i r l e r " I " sayılır. Yarımdan küçük o l a n k e s i r l e r hesaba katılmaz.dip
lomalar, bu dereceler b e l i r t i l m e k s u r e t i y l e düzenlenir.
Diploma:
Hadde 91- Eğitim Merkezini b i t i r e n l e r e örneği e k l i (Orman Muhafaza Memuru Diploması)"
v e r i l i r . Tek t i p olarak Genel Müdürlükçe önceden hazırlanıp gönderilmiş bulunan diplomalar,
Eğitim Merkezlerince doldurularak, imzalanmak ve soğuk damga i l e damgalanmak üzere diploma
kayıt d e f t e r i n i n b i r örneği i l e b i r l i k t e Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel
Müdürlügünce imzalanan ve damgalanan diplomalar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine iade e d i l i r .
Bu diplomalar Eğitim Merkezi Müdürlüklerince i l g i l i öğrencilerin k e n d i l e r i n e b i z z a t v e r i l i r
veya a d r e s l e r i n e posta i l e gönderilir.
Madde 92- Diplomaların, Orman Genel Müdürlüğünce tasdik e d i l i p Eğitim Merkezlerine
gönderilmesine kadar mezun o l a n öğrencilerin i s t e k l e r i halinde k e n d i l e r i n e (örneği e k l i ) ,
( Orman Muhafaza Memurlüğü Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mezuniyet B e l g e s i ) , adı i l e , fotoğraflı
ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Mühürlü t a s d i k l i b i r belge v e r i l i r .
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KOVUŞTURMA VE TAZMİNAT
Madde 93- Eğitim Merkezini bitiremeyen veya herhangi b i r sebeple Eğitim Merkezi i l e
ilişiği k e s i l e n , kendi isteği i l e Eğitim Merkezinden ayrılan öğrenciler hakkında Orman Ge
nel Müdürlüğünce tazminat kovuşturması yapılır. Bunlardan, ders yılı içinde yapılan bütün
masrafların payına düşeni kadar tazminat i l e ayrıca yüklem senetinde b e l i r t i l e n cezai şart
ve kanuni f a i z da alınır.
Hastalık nedeniyle devam süresini dolduramadığı için Eğitim Merkezini bitiremeyenlere-,
Devlet Hastahaneleri-Sâglık Kurullarından olumlu rapor g e t i r m e l e r i çek yüklem k e f a l e t se
nedi vermeleri halinde ve aynı koşullarla b i r yıl daha eğitime devam hakkı tanınır.
Hastalığı nedeniyle i k i n c i defa da Eğitim Merkezini bitiremeyen öğrencilerin Eğitim
Merkezi i l e ilişkileri k e s i l i r . Bunlardan ve ögrenciyken ölenlerden tazminat, yüklem sene
dinde b e l i r t i l e n cezai şart ve f a i z alınmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLERİ SUÇLARİ VE CEZALAR
Madde 94- Öğrencilerin Eğitim Merkezi içinde ve dışında nasıl hareket e d e c e k l e r i öğ
retmenler kurulunca öğretim yılı başında düzenlenecek b i r (Davranış Talimatı) i l e t e s b i t e dilir.
Madde 95- Eğitim Merkezi içinde ve dışında d i s i p l i n cezası vermeyi g e r e k t i r e n davra
nış ve suçlar şunlardır:
a)
b)
c)
ç)
d)
e)
f)
g)
üste geç
h)

Yalan söylemek,
Muaşeret k a i d e l e r i n e uymamak; ders mütalâa ve uygulamalarda sukuneti bozmak,
L a u b a l i hareketlerde bulunmak,
İdarece yasaklanmış şekil ve kıyafette dolaşmak,.
V e r i l e n görevi yapmamak veya eksik yapmak,
Eğitim Merkezine özürsüz geç gelmek,
Çalışmakta kusur etmek,
Eğitim Merkezinde bulunduğu halde ders, mütalâa ve uygulamalara katılmamak; üst
gelmek,
Eğitim Merkezini i z i n s i z terketmek, mazeretsiz olarak i z i n süresini aşmak,

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

14 Nisan 1983 — Sayı: 18018

RESMÎ G A Z E T E

S a y f a : 23

ı) çirkin sözler sarfetmek, arkadaşlarını rahatsız ve tehdit etmek,
i) Arkadaşlarına veya başkalarına çirkin, kaba hitap ve davranışlarda bulunmak,
j) Eğitim Merkezince düzenlenen sportif çalışmalar, yarışmalar dışında kulüplere ve
derneklere kayıtlı olmak, bunların çalışmalarına veya yarışmalarına katılmak,
k) Eğitim Merkezinde Önceden b e l i r t i l i p , izin Verilen yerler dışında sigara içmek,
1) Arkadaşlarına çarpmak, sataşmak, arkadaşlarının eşyalarına araç ve gereçlerine,bi
lerek zarar vermek,zarar ziyan ayrıca ödettirilir.)
m) Eğitim Merkezinin demirbaşlarına araç ve gereçlerine bilerek zarar vermek,(Zarar
ziyan ayrıca ödettirilir.) Eğitim Merkezinin içinde veya dışında herhangi bir yere çirkin
yazılar yazmak ve çirkin resimler yapmak,
n) Davranış talimatında ve devletçe yasaklanan kitap ve resimleri bulundurmak, okumak,
göstermek,vermek,gidilmesi yasaklanan kahve, kulüp, dernek gibi yerlere gitmek ve benzeri
hallerde bulunmak,
o) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,kopya yapmak veya yaptırmak,
ö) Eğitim Merkezinde ve uygulama yerlerinde içki vesair uyuşturucu madde kullanmak,
p) Eğitim Merkezine ve uygulama yerlerine, alkollü içkiler vesair uyuşturucu ve ke
yif verici maddeler getirmek, kullanmak, bulundurmak,
r) Kumar oynamak ve oynattırmak,
s) Eğitim Merkezi içinde veya dışında işlediği herhangi bir suçtan hükümlü olmak,
s) Hırsızlık, yaralama, sahtecilik gibi suç ve cürümleri işlemek, idareye ve öğret
menlerine karşı itaatsizlikte bulunmak,
t) İdareye ve öğretmenlere karşı koymak, tehdit ve tecavüzde bulunmak,
u) Eğitim Merkezinin düzenini bozacak hareketlerde bulunmak,bunları teşvik ve tertip
etmek, Eğitim Merkezine kanunların yasakladığı ateşli ve yaralayıcı silahlar getirmek,
bulundurmak,
ü) Eğitim Merkezi içinde ve dışında genel ahlaka, namus ve iffete aykırı hal ve ha
reketlerde bulunmak,
v) Eğitim Merkezi ve Ormancılık mesleğinin manevi kişiliğini zedeleyecek, küçük dü
şürecek hal ve hareketlerde bulunmak,
Madde 96- öğrenciye uygulanacak disiplin cezaları i l e bunların verilmesini gerektiren
davranış ve suçlar şunlardır:
a) Uyarma,
öğrenciye ikâz ve dikkate davettir. Bu ceza (95) maddede kayıtlı (a,b,c,ç,d,e,f,)
fıkralarında sayılan suçları işleyenlere v e r i l i r .
b) İzinsiz: Öğrencinin hafta sonu tatillerinde, 2 gün süre i l e Eğitim Merkezi dışına
çıkmak hakkının kısıtlanmasıdır.
Bu ceza 95. maddenin (a,b,c,ç,d,e,f,) fıkralarında yazılı suçları daha belirgin şekil
de isleyenlerle (g,h,) fıkralarında yazılı suçları isleyenlere, Eğitim Merkezini sadece gün
düz terkedenlere, izinden mazeretsiz olarak bir gün geç dönenlere v e r i l i r .
c) Kınama: Öğrencilerin suçundan dolayı ayıplanmasıdır.
Bu ceza 95. maddenin (ı,i,j,k,v,)fıkralarında yazılı suçları işleyenlere,(h)fıkrasın
daki suçu (Eğitim Merkezini 2 gün terketmek veya izin süresini 2 gün aşmak)işleyenlere,ayrı
ayrı (bir uyarma,bir izinsiz)veya (iki-defa izinsiz)cezası olanlara v e r i l i r .
c) Tekdir: öğrencinin islediği suçtan dolayı öğrenciler huzurunda ayıplanması ve azarlanmasıdır.
Bu ceza 95. maddenin (l,m,n,o,)fıkralarında yazılı suçları işleyenlerle, (h) fıkrasın
daki suçu (Eğitim Merkezini 3 gün terketmek veya izin süresini 3 gün asmak) işleyenlere »ay
rı ayrı ( i k i defa) kınama cezası alanlara v e r i l i r .
d) İ l i ş i ğ i kesme: öğrencinin Eğitim Merkezi ile ilişiğinin kesilmesi ve öğrencilik ha
linin kaldırılmasıdır.
Bu ceza 95. Maddenin (ö,p,r,s,s,t,u,ü,)fıkralarında yazılı suçları isleyenlerle,(h)
fıkrasındaki suçu (Eğitim Merkezini 3 günden fazla terketmek veya izin süresini 3 günden
fazla aşmak) işleyenlere ve ahlak notu (5) den aşağı düşenlere v e r i l i r .
Madde 97- Hal ve gidiş (Ahlâk) notu her ders dönemi için ve 10 esasına göre v e r i l i r .
Kınama cezası alanların 1; tekdir cezası alanların 2; tekerrürü halinde kınama
cezası alanların 2, tekdir cezası alanların 3; notu k ı r ı l ı r .
Madde 98- Yılı içinde ve sonunda Öğrenciye verilen hal ve gidiş notlarının ortalaması,
öğrencinin son hal ve gidiş notu olur.
Öğretmenler kurulu hal ve gidiş notu ortalaması kırık olan,bir öğrencinin tutumunda
iyiye giden b e l i r t i l e r olduğuna inanırsa hal ve gidiş notunu kısmen veya tamamen düzeltmeye
karar verebilir.
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Madde 99- Uyarma ve izinsiz cezaları müdür tarafından, kınama ve tekdir cezaları d i 
siplin kurulu kararı i l e ; ilişiğinin kesilmesi ve öğrencilik halinin kaldırılması cezası
ise öğretmenler kurulu kararı ile verilir.İlişiğinin kesilmesi, öğrencilik halinin kaldırıl
ması Genel Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Bu onaylama en geç 7 gün içinde tamamlanır,
öğrenciye verilen bütün cezalar siciline islenir. Ayrıca bu cezalar i l g i l i öğrencilere tebliğ
edilir ve tüm öğretmenlere de b i l d i r i l i r .
ONUNCU BÖLÜM
YEDİRME VE GİYDİRME
Madde 100- Eğitim Merkezinde şahıs
ölçülere göre çıkartılır.

basına verilecek, erzak,erzak çizelgesinde yazılı

Çizelgede yazılı olmayan besinlerin cins, miktar ve niteliği yönetim kurulunca tesbit
e d i l i r . Erzak; adı gecen çizelgede gösterilen ölçülerden az veya çok olamaz.
Eğitim Merkezi ve kampın bulunduğu yerlerden uzakta yapılacak uygulamalarda öğrencilere
kuru kumanya v e r i l i r .
Madde 101- Her öğrenci basına çıkarılacak yiyecek türü ve miktarı gerekli kaloriyi
sağlayacak cins ve nitelikte olur. Yemek çizelgeleri (15) günde bir Eğitim Merkezi dokto
runun görüsü alınarak idarece düzenlenir.çizelgenin düzenlenmesinde; öğrencinin besin i h 
tiyaçları, mevsimler ve kuruluş yerinin özellikleri gözönünde bulundurulur.
Madde 102- Müdür, Müdür Yardımcıları, memurlar yardımcı personel, görevli öğretmen
ler, uygulayıcılar, sınav üyeleri ve gözlemciler günlük yemek çizelgesine katılırlar, bun
lardan ücret alınmaz.Yemekte bulunmayanlara, yemek yemeyenlere veya yemek istemeyenlere
t a t i l gün ve aylanda dahil olmak üzere yemek karşılığı nakit veya aynı olarak erzak,niç
bir surette verilmez.
Eğitim Merkezinde yemek isteyen i l g i l i l e r , görevliler, kısa süreli görevliler; Eği
tim Merkezi içinde yemek şartı ile günlük yemek çizelgesine katılırlar. Bu gibilerin ye
mek giderleri kendilerinden alınarak sarf edilen erzak, aynı miktarda piyasadan alınarak
ambara konur.
Madde 103- Revirde yatan hastalara ve ayakta tedavi edilenlere doktorca gerekli gö
rülecek yemekler v e r i l i r .
Madde 104- Dinlenme ve yaz t a t i l l e r i süresince görevli Eğitim Merkezi personeli
için yemek çıkartılır.
Madde 105- Öğrencilere; kâğıt,kalem, def ter,kitap,pergel, i l e t k i gibi öğretim araç
ları i l e aşağıda yazılı giyim eşyaları bütçe imkânlarına göre v e r i l i r :
GİYİM EŞYASININ CİNSİ
Gocuk veya palto veya Pardesü
Harici elbise ve kasket
Dahili elbise veya is tulumu (Kasketli olarak)
Ayakkabı veya potin
Arazi Ayakkabısı
Gömlek
İç çamaşırı
Çorap
Kravat
Havlu
Terlik veya Tokyo
Pijama

MİKTARI:
1
1
1
1
1
2
2
4
2
2
1
1

adet
takım
adet
çift
çift
adet
takım
çift
adet
adet
çift
takım

Harici elbise ve kasketin biçimi Genel Müdürlükçe b e l i r t i l i r ve konfeksiyon o l a 
rak eğitimin i l k ayında hazır olmak üzere toptan Orman Genel Müdürlüğünce temin edilir.Te
min edilemediği hallerde Eğitim Merkezince yaptırılır.Öğrenciler kendilerine verilen e l b i 
se ve eşyayı giymek,temiz tutmak,iyi kullanmak ve istendiğinde i l g i l i l e r e göstermek zorunuddırlar.
Madde 106- Eğitim Merkezinde görevli personele verilecek giyim eşyaları, Orman Gen
nel Müdürlüğünün bu konu i l e i l g i l i yönetmelik esaslarına göre v e r i l i r .
Madde 107- Eğitim Merkezinden çıkarılan veya mezun olamayan veya ayrılan öğrenciler
le memurlar ve diğer personel ayrılmadan önce zimmetlerinde bulunan her türlü eşyayı ayni
yat mutemedi veya ambar memuruna geri vermek zorundadırlar. Eğitim Merkezini bitiren öğren
cilerden verilen giyim eşyası geri alınmaz.
Madde 108- öğrencilere Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız/Genel Müdürlüğümüz arasında
tesbit edilecek miktarda her ay öğrenci harçlığı v e r i l i r .
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Hadde 109- Bu yönetmelikte yazılı, olmayan hususlar i l e yönetmeliğin uygulanmasında
tereddüde düşülen hallerde Orman Genel Müdürlüğünden açıklama istenir.
Madde 110- 6.Ağustos. 1973 gün ve 14617 sayılı Resmi Gazetede (yayınlanan)Orman Muha
faza Memurluğu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin değişik ve ilâve maddelelerine ait 11.Ocak.1975 gün ve 15115 sayı,19.Nisan.1976 gün ve 15564 sayı, 5 Eylül.1977 gün
ve 16048 sayı ve 1 .Aralık. 1977 gün ve 16126 Sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan ek yönetme
likler yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 111- Bu yönetmelik Tarım ve Orman Bakanının onayını müteakip Resmi Gazetede ya
yınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Hadde 112- Bu yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

STAJ SONU DEĞERLENDİRME FORMU
ÖĞRENCİNİN

:

1- Adı Soyadı

:

2- Nosu
3- Dersin Adı

:

4- Arazi şartlarına uyum durumu
5-

Tatbikatlara olan i l g i s i

6- Tatbikatlar başarı durumu
7- Kanaat ve Düşünceler

FORMU DOLDURANIN

:

1- Adı Soyadı

:

2- Görevi

:

3-

:

İmzas ı

TALİMAT
1- Mülakat sırasında aday*ın durumu formdaki sıra ve bölümlere göre ayrı ayrı de
ğerlendirilecek ;Bölüm puanları toplanarak basarı durumu saptanacaktır.
2- Değerlendirme:
Bolüm

I - Görünüm:

Bölüm

II- Konusma-Anlatma:

Bölüm

III- Anlatma-Kavrama:

Bölüm

IV- Fizik Yapı

Bölüm
Toplam

V- Genel Bilgi-Okuma-Yazma:
:

10 puan
20 puan
20 puan
20 puan
30 puan

100 puan esasına uyulacaktır.
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3- Her aday için ayrı bir form kullanılarak mülakatta ulaşılan sonuçlar özel yer
lerine yazılacak-.Baskan ve üyelerce imzalanacaktır.
4- İşlemi tamamlanan form'lar,adayların imtihan evrakına eklenecek;onlarla birlik
te dosyalanıp saklanacaktır.
5- No:IV-Fizik

Yapı bölümünden 20 puan alamıyanlar eğitim merkezine kabul e d i l 

meyecektir.
6- Adayın Eğitim Merkezine kabul edilmesi için en az

60 puan alması gereklidir.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU
EĞİTİM MERKEZLERİ
SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT FORMU

Adı Soyadı

:

Aday Numarası

:

Mülakat Yeri

:

Mülakat Tarihi
Verilen Toplam Puan

,

:

:

KISTASLAR VE NOT TAKDİRİ:
Bölüm I- Görünüm :
Adayın genel görünümüne;kılık- kıyafet'ine bakılacak. Düzgünlük,
temizlik ve itina durumuna göre takdirde bulunacak,
Verilen Puan

:

Bölüm II-Konuşma-Anlatma:
Konuşmada açıklık. Seç iki ik,kekeme* l i k ses tonu,güç-az-iyi anlaşılırlık,ýk. İfade düzeni durumuna göre takdirde bulunulacak,
Verilen Puan

:

,

Bölüm III-Anlama-Kavrama:
Söyleneni anlama ve idrak kabiliyeti;az-çok geç-çabuk anlayış ve
idrak durumuna göre takdirde bulunulacak,
Verilen Puan

:

Bölüm IV-Fizik-Yapı:
Sağlık raporuna dahil edilmemiş vücut yapısı kusurları-noksanlıkları ;eğrilik-Çarpıklık,eksiklik,yüzgörünüm bozuklukları durumuna
göre takdirde bulunulacak,
Verilen Puan
Bölüm V-Genel Bilgi-Okuma-Yazma:
Yazılı sınavlardaki cevapların kontrolü.Genel b i l g i yoklaması,oku
ma ve yazma düzgünlüğüne göre takdirde bulunacak,
Verilen Puan

:

Komisyon Başkanı
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T.C.
TARıM VE onun BAKANLıGı
ORHAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Orman MUHAFAZA K
E
K
O
D
l
EC!TD(1»E MAHSUS BELCE
FOTOCBAF

Adı ve

Soyadı

:

Baba Adı
Doğum
Halan

Yeri

.

•

..İLÇESI

o t u r d u ğ uY e r , İ l iİlçesi

..Köyü...

Bucağı

Yukarıda k i m l i ğ i
konuaunda
miltlr.

açılalı
/

/

Koyü

yezılı

Onum

olan

günlük

eğitime

Genel

katılanı

Müdürlüğü

tarafından

va baıarıaından

ötUrtt b u b e l g e

kendiline

veril-

198

EĞİTİM

MERKEZİ

KODOBU

OBMUI

ÇEKEL

HODORO

T.C.
TarımVE ORMAN BAKANLıĞı
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANMUHAFAZAMEMURU
DIPLOMASI

ADI,

Fotograf

SOYADI
Diploma

Derecesi''

Babasının Adı

Otel;
Diploma

Doğum T e r i

Eğitim

ve

Numarası

Yılı

Süresi

Bealama

Tarihi

Bitirme

Tarihi

Yukarıda k i m olduğu y a z ı l ı
hafızı

Memurluğu E ğ i t i m i

masını

almağa h a k

Mezuniyet

Tarihi

Öğrenci

görmüş, yönetmeliğine

d a Orman M u 
uygun

olarak

yapılan

sınavlarda

batarı

saglayarak

Orman M u h a f a z a Memuru

diplo

kazanmııtır.

Eğitim M e r k e z i

Müdürü

Orman Genel Müdürü
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ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU EĞİTİM MERKEZİ
ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS
EVCİ BELGESİ

EVCİ ÇIKACAĞI KİMSENİN:

ÖĞRENCİNİN:
EĞİTİM MERKEZİ
ADI VE SOYADI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
MEMLEKETİ

ADI VE SOYADI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
MEMLEKETİ
AÇIK EV ADRESİ

Yukarıda künyesi yazılı öğrenci Eğitim Merkezinden i z i n l i çıktığı günleri yukarıda
yazılı adresteki evde geçireceğini, izninin bitiminde, hastalık halinde veya başka haller
de kendisini yanında tutmayarak Eğitim Merkezine göndereceğimi, evimi değiştirilen 24 saat
içinde Eğitim Merkezi Müdürlüğüne b i l g i vereceğime söz verir, bunların dışında hareket edersem doğacak mesuliyeti kabul ederim.
/

/198

EVCİ ÇIKACAĞI KİMSENİN
Adı ve Soyadı
İmzası

Yanına evci çıktığım
....
lüğüne vermiş olduğu bütün taahhütlere uyacağı:mýsöz veririm.

Eğitim Merkezi Müdür-

ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı
İmzası

İmzası bulunan
nın mahallemizde ikâmet etmekte
olduğu ve öğrencinin
sı olduğunu, vermiş bulunduğu sözü
tutmaya muktedir bulunduğunu, mahallemizde oturmakta olduğunu tasdik ederim.

/198
MUHTAR
Adı ve Soyadı :
İmza ve Mühürü :
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Tebliğ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden :
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karar'a ilişkin Seri I,
No : 2 Usul ve Müşterek Hükümler Tebliği gereğince, kambiyo İşlemleri ile İlgili ola
rak yeniden tespit edilen Bankamız Şubelerinin iller İtibariyle yetki bölgeleri aşa
ğıda gösterilmiştir.
ADANA
ANKARA
ANTALYA
BURSA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
İSKENDERUN
İSTANBUL
İZMİR
İZMİT
MERSİN
MALATYA
KAYSERİ
KONYA
SAMSUN
TRABZON
VAN

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Seyhan
Ankara-Bolu-Çankırı-Kastamonu-Yozgat-Zonguldak
Antalya-Burdur-Isparta
Bursa
Denlzli-Afyon
Diyarbakır-Bingöl-Mardln-Siirt
Edirne-Kırklareli-Tekirdağ
Etzurum-Ağrı-Erzincan-Kars
Esklşehir-Kütahya-Bllecik
Gaziantep-Adıyajnan-Kahramanmaraş-Urfa
Hatay
Istanbul-Çanakkale
Îzmir-Aydın-Manisa-Bahkesir-Muğia-Uşak
İzmit-Sakarya
İçel
Malatya-Tunceli-Elazığ
Kayseri-Kırşehir-Nevşehir-Sivas-Niğde
Konya
Samsun-Amaaya-Çorum-Ordu-Sinop-Tokat-Giresun
Trabzon-Artvin-Gümüşhane-Rize
Van-Bitlis-Hakkari-Muş

Yürütme Ve İdare Bölümü Sayfa: 23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden 1
Döviz Kurları Bülteni
SAYI. 1 9 8 3 / 7 1

14 Nisan 1 9 8 3 Tarihinde Uygulanacnktır.
II Sayılı Liste (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 f l o r i n i
1 îsveç kronu
1 İsviçre frangı
1 0 0 italyan l i r e t i
1 0 0 Japon yoni
1 Kanada doları
1 Kuveyt dinarı
1 Norveç kronu
1 Sterlin
1 Suudi Arabistan r i y a l i

Döviz Alış

Döviz Satış

204,80
177,8?
12,02

84,40
4,24
23,79
28,15
7^,92

27,42
99,98

14,18
86,20'

166,1?
702,69
28,72

316,52
59,34

208,90
181,43
12,26
86,09

<S33
24,27
28,71

76,42
27,97
101,98

14,46
87,92
169,49
716,74
29,30
322,85

60,52

Efektif Alış,

Elektıf Sa' þ

204,80
168,98
12,02

84,40
4,03
23,79
28,15
74,92

27,42

99,96
13,47
81,39

157,36
667,55
27,29
316,52
56,37

ÇAPKAZ KURLAR
17,0382
2,4265

1 ABD doları

48,3018
8,6086
7,2753
2,7335
7,4690

2,0484
1444,28

1 Avustralya doları
1 Kuveyt dinarı
1 Sterlin

237,58
1,23247
7,1309
3,4507
0,8685
3,4311
1,5455

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

Avusturya şilini
Batı Alman r.ıarkı
Belçika frangı
Danimarka kronu
Fransız frangı
Hollanda f l o r i n i
îsveç kronu
İsviçre frangı
İtalyan l i r e t i
Japon yeni
Kanada doları
Norveç kronu
Suudi Arabistan riyılı
ABD doları

210,94
183,20
12,38
86,93
4,3?

24,50
26,99
77,17

28,24

102,97

14,61
86,78
171,15
723,77
29,59
326,01
61,12

T.C .
Resmî Gazete

c

Kuruta* Tarihi t (T Taarinlaml 1SMJ-7 Bdm İM»
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PERŞEMBE

ÎLÂN BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 12 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından :
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker(Şahnak Ticaret) Şahin Ak'a
alt 260-160,-— T L . muhammen bedelli muhtelif Alman Gümüşleri, 3/5/1983 Sah günü
saat 14.00 de; ikinci satış 4/5/1983 Çarşamba saat 14.00 de, Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı No : 6 K a t : 4 deki 12 No.lu Tasfiye Kurulunda açık arttırma İle satılacaktır.
Satış ile ilgili şartname Kurulumuzda görülebilir.
İlân olunur.

Ankara 16 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığı adına Kocaeli 2. tcra Memurluğun
dan :
M E N K U L AÇIK ARTIRMA İLANI
Tasfiyesine karar verilen Banker Kervan Menkul Kıymetler Finansman ve
Yatırım A. Ş. ye ait 546.225,— TL. kıymetinde 65 adet büro

malzemesi ile 5 adet

perde ve 30 Metre halfleka açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.
1 — İlk artırma 5 Mayıs 1983 günü saat
miryolu Cad. 60/1'de yapılacaktır.

: 14.00 ile 15.30'arasında İzmit De

Bu artırmada takdir edilen kıymetin % 75'ni ve satış masraflarını geçmek su
retiyle ihale edilecektir. Böyle bir bedel teklif edilmediği takdirde 6 Mayıs 1983 günü
aynı yerde ve saatte ikinci artırma yapılacak ve satış masraflarım geçmek şartı ile
en yüksek bedel teklif edene ihale edilecektir.
2 — Satışın yapıldığı günü takip eden yedi gün içinde satış bedelinin % 15'
İnden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. nurcu günde bir defaya
mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılır.
3 — Şartname dosyasında mevcut olup, isteyen alacaklıya masrafları verildiği
takdirde bir örneği gönderilir. Daha fazla malumat almak İsteyenlerin, memuriyeti
mize ait 1983/23 T a l sayılı dosyamıza müracaatları rica olunur.

İlan olunur.

RESMİ G A Z E T E
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Ankara 5 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirllmlgtir :
P A Z A R L I K L A SATIŞ İLANI
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Bortaş A . Ş.'ye ait Salme Kadın
Mehmet Karadağ Sok. 49/1'de bulunan bakkaliye dükkânında 7 kalemden oluşan
107.850,— Lira tahmini bedelli bakkaliye eşyası 25/4/1983 Pazartesi günü saat
14.00 ila 14.30 arasında pazarlıkla G. M K. Bulvarı No : 6 K a t : 2'deki 5 Nolu Tas
fiye Kurulunda satılacaktır. 1. Satışta alıcı çıkmaması veya verilen fiyatın tahmini
bedelin % 75 ini bulamaması halinde ikinci satış 26/4/1983 günü aynı yer ve saatte
yapılacaktır.
Satışla ilgili şartname ve ek. bilgiler Kurul Başkanlığından öğrenilebilir.
İlan Olunur.
s
Gebze Asliye Ceza Mahkemesinden.E. NO: 1980/479
K. No : 1982/267
Sanık: Mehmet Karazeybek, Hasan oğlu, Naciye'den olma 1947 D lu Gönen
ilçesi tuzakcı köyü nüfusuna kayıtlı olup halen gebze muallim köyünde oturur
orada çoban bekar cahil sabıkasız.
Suç: Görevli Memura hakaret.
Suç T a r i h i : 1/11/1980
Karar T a r i h i 20/5/1982
Sanığın eylemine uyan T.C.K. nun 288/3, 266/2 267. 647 S.K. 4 maddeleri ger
gince 5250 lira ağır para cezasına mahkûm olduğu sanık hakkında verilen gıyabi
hıiküm kararının bugüne kadar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğiğinden '2C1 sayılı Tebligat Kanunun 28. 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince Resmi
Gazete ile ilânen tebliğine tebligatın neşir tarihinden sonra (15 gün sonra) muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
5299
:

Silifke Asliye Ceza Hakimliğinden:
Sahte kimlik düzenlemek suçundan sanık Siverek ilçesi Kızılköy (Güvercin)
köyü nüfusunda kayıtlı olup Silifke Gazi Mahallesinde oturur A l i ve Naile'den ol
ma 1964 Doğumlu Muzaffer Geyik hakkında verilen 21/12/1982 tarih ve 1980/63
esas 1982/347 sayılı karar ile TCK. nun 350, 59, 647 sayılı kanunun 4. maddeleri
gereğince 2500 lira ağır para cezasına mahkûm edildiğine dair gıyabi hüküm bun
ca aramalara rağmen sanık bulunup hüküm tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı teb
ligat kanunun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15
gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen
tebliğ olunur.
5298
Dörtyol Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1978/95
Davacı Hüseyin Doğan ve Recep Seyhun tarafından, davalı Şahin Yılmaz
(Yılmaz Şahin) aleyhine ikame olunan cebri tescil davasının, mahkememizde
yapılan duruşmaları sonunda.
Hatay i l i , Dörtyol ilçesi, yeşil mahalle, 80 ada, 8 nolu parseldeki, davalı Şa
hin Yılmaz adına kayıtlı, 27 bin 938 senimde 500 sehmin iptali ile, aynı sehmin da
vacılar adına ve müsavi olarak (250 şer sehlrn olarak) Tapuya Tesciline, 22/6/1981
tarih ve 1981/253 sayı ile karar verilmiştir.
Hanen duyurulur.
5280
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Afyon 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden •.
1982/277
Davacı M i l l i Savunma Bakanlığı vekili Hazine Avukatlarından Avukat Gülay
Bayram tarafından davalı Afyon Merkez Sülün köyünden Kemalettin Merdivenci
aleyhine açılan istimlak bedelinin tenkisi davasının yapılmakta olan açık duruş
masında :
Davalı adına çıkartılan davetiyeler bilat tebliği geldiğinden ve adresi Mah
kememizce bilinmediğinden adına ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı aleyhine açılan İstimlak Bedelinin Tenkisi davası ile ilgili ibraz etmek iste
diği belgeleri duruşma günü olan 5/5/1983 günü saat 9.20'e kadar göndermesi veya
getirmesi, duruşmaya gelmediği yada kendisini bir vekille temsil ettirmediği tak
dirde ayrıca gıyap davetiyesi çıkartılmaksızın gıyabında devam edileceği ve karar
verileceği hususu H.U.M.K. nun 509 ve 510 ncu maddeleri uyarınca ilânen tebliğ olu
nur.
5287
Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesinden .1982/429
Davacı Osman Çelebi vekili Av. Yaşar Demir tarafından davalı Jsmet Küçükler
aleyhine açılan Şufa davasının yapılmakta olan açık muhakemesinde:
Davalı İsmet Küçükler'e Hüseyin Savran eliyle Uo. 61 Mürsel Paşa Bulvarı
İzmir adresine ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup, gelmediğinden hakkında gıyap
kararı davetiyesi için ilân yoluyla tebliğine karar verildiğinden duruşmanın bırakıl
dığı 17/5/1983 günü saat 9 da Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda
hazır bulunmanız, gelmediğiniz taktirde gıyabınızda duruşma yapılacağı ilânen
tebliğ olunur.
5277
Durağan Asliye Hukuk Yargıçlığından:
Davacılar, Durağan Beybükü köyünden, Dursun ve Hüseyin Aydoğdu vekili
Av. Hüseyin Çelik, Davalılar; Ahmet Ateş, İsmet Aydoğdu, Munise Açıkgöz, Halise
Güneş, Sinan Çöten, Sultan Ayşe Uğur, Satu Aligül, Satılmış Doğan, Hazine ve
Köy Muhtarlığı arasındaki Tapu İptali ve Tescil davasında:
Davalılardan Sultan Ayşe Uğur'a, bildirilen adresine çıkartılan,
davetiye
tebliğ edilememiş, adı geçenin tüm aramalara karşın açık adresinin tebliğ edile
memesi nedeniyle dava dilekçesinin ilân yoluyla tebliğine karar verilmiş olup, adı
geçen davalı Sultan Ayşe Uğur'un 8/6/1983 günü saat 10.35 de Hazır bulunması,
dava dilekçesi ve davetiye yerine geçerli olmak üzere duyurulur.
5279
Elazığ Asliye ı. Hukuk Hâkimliğinden:
1982/1
Davacı SSK Genel Müdürlüğü ile davalı Şirin Polat arasındaki alacak dava
sının yapılan açık yargılaması sırasında, davalı gösterilen adreste bulunamamış ve
yapılan ilânen tebligata rağmen de gelmediğinden bu defada hakkında ilânen
gıyap tebliğine karar verilmiş olduğundan, Davalı Şirin Polat duruşmanın bırakıl
dığı 17/5/1983 günü saat 9'da mahkemeye gelmez veya kendisini herhangi bir ve
kille temsil ettirmediği takdirde hakkındaki duruşmanın gıyabında yürütüleceği
gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5284

» y f a : 34
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Yenimahalle 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden •.
1982/995
Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, yukarıkesek köyü, cilt 112/01, sahife 59 ve
kütük 028 numaralı nüfusta kayıtlı bulunan Hasan ve Nesibe'den olma, 1323 d. lu
Zeynep Bülbül'ün Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinin 18/2/1983 tarih ve 8218
sayılı raporları muhteviyatına göre akıl zafiyeti hastalığı bulunduğundan ve kendisini
idare etmeye muhtedir bulunmadığından rapor gereğince M . K. nun 355. madde
sine göre kendisine 4/5/1931 d. l u oğlu Osman Bülbül'ün vasi tayinine karar veril
miş keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
5271

•

Bodrum Asliye Hukuk Hakimliğinden :

1982/337
Davacı Eda Başarır tarafından davalı Yaşar Başarır aleyhine açılan şiddetli
geçimsizlik sebebi ile boşanma davasının yapılan duruşması sırasında:
Davalı Yaşar Başarır'ın adresi meçhul olup tebligat yapılmadığından davalı
ya ilânen dava dilekçesinin tebliğine karar verildiğinden davalı Yaşar Başarır'ın
7/6/1983 günü saat 11.25 de mahkememizde hazır bulunması veya kendini bir ve
kille temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
5135
Giresun Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden :
1981/271
Davacı Yaşar Keçeci vekili Avukat Enver Oğuz Baykan tarafından davalı
Makbule Keçeci aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında :
Adresi meçhul olan Makbule Keçeci'nin duruşma günü olan 5/5/1983 günü
saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması, gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında
yapılacağı gıyap kararı yerine kâim olmak Üzere ilânen tebliğ olunur.
5092
Pasinler Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/111
Davacı Menşure Demir tarafından davalı Ahmet Demir aleyhine ikame edilen
boşanma davasında, davalıya Resmî Gazete ile duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş
davacı duruşmaya gelmediğinden, davalının bu defa duruşmanın bırakıldığı 16/6/1983
günü saat 10.00 da duruşmada bulunmadığı takdirde davanın, davalının gıyabında
yürütüleceğinin gıyap kararı yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur.
4899

•

Elazığ 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1982/115
Davacı Güven T. A. Ş. ile Davalı Ahmet Han arasındaki alacak davasının ya
pılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince; davalıya daha önce
duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş olduğundan bu kezde ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verilmiştir. Davalı Ahmet Han'ın 10/5/1983 günü saat 9.00'da mahke
memizde hazır bulunması, bulunmadığı takdirde bundan sonraki duruşmaların gı
yabında devam edeceği hususu tebliğ olunur.
4910
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NazllU Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Nazilli Asliye Ceza Mahkemesinin 14/12/1982 tarih 1982/94 esas 1982/639 sayılı
karan ile işlemiş oldukları şartlı tehdit yekdiğerini darp ve hakaret suçundan sa
nıklar Tahlr ve Nuriye oğlu 1966 D. Iu Bitlis i l i Ağaçdere köyü nüfusuna kayıtlı
olup, Nazilli Yeşil Mahalle 376 Sokak 16 noda oturur Necmettin Bayan'ın T.C.K. mın
456/4, 457/1, 456/4, 457/1, 456/4 ve 72 nci maddeleri gereğince nettceten 28.000 lira
ağır para cezası verildiği ve Tabir ve Nuriye oğlu 1966 D. l u aynı yer nüfusuna k a 
yıtlı ve aynı yerde oturur Bayramşah Bayan'ın T.C.K. nun 456/4, 55/3, 647 sayılı
Kanunun 4 üncü maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapla yerine günlüğü 100 liradan
hapis yerine 4.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair gıyablarmda ve
rilen karar kendilerine tebliğ edilemediğinden bütün aranmalarına rağmen buluna
madığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Ha
nen tebliğ olunur, İlan tarihinden itibaren 15 gün İçinde itiraz edilmediği takdirde
ilanen kesinleşip infaz edileceği tebliğ olunur.
4728

•

Sarıoğlan Sulh Hukuk Hâkimliğinden.
E. No : 1983/33
Davacı Sarıoğlan Tapu Sicil Muhafızlığı davalılar Sarıoğlan Bakarcak M a 
hallesinden Adeviye, Geneci, Atila Geneci, Yaşar Delisoy ve arkadaşları hakkında
yapılan yüz ölçümü tahsıhi davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara
kararı gereğince -.
Davalılar Sarıoğlan Bakarcak Mahallesinden Adeviye Geneci, Yaşar Delisoy,
Atila Geneci ve Hanım Geneci'nin bunca aramalara rağmen bulunamadıklarından
ve adresleride bilinemediğinden dava dilekçesinin Resmi Gazete ileilânına karar
verilmiş olup Davalılar Sarıoğlan Bakarcak Mahallesinden Adeviye Geneci, Yaşar
Delisoy, Atila Geneci, ve Hanım Genecinin duruşma günü olan 28/4/1983 günü saat
09.00'da mahkememiz salonunda hazır bulunmaları hazır bulunmadıkların taktirde
ve kendilerine bir vekille temsil ettirmediklerinde işbu ilân davetiye yerine geçerli
olmak üzere ilân olunur.
4912

Artırma, Eksiltme ve İhale ilânları
Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden :
1. Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıda cinsi ve
miktarı yazılı boru kapalı zarf teklif isteme usulü İle alınacaktır.
2. Bu İşe ait teknik ve idari şartname Tersanemiz Döner Sermaye Satınalma
Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 500 T L . sı karşılığında alınabilir.
3. ihale Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Başkanlığı odasında 25 Nisan
1983 Pazartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır.
4. E n son teklif verme 25 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 12.00 ye kadardır.
5. Geçici teminatı bulunmayan veya eksik olan veya alternatifli teklifler red
dedilir.
6. Posta ile şartname gönderilmez ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alın
maz.
7. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Malzemenin cinsi: Muhtelif boru (23 kalem), Miktarı: 7267 metre, Makdu
teminata: 350.000,— TL.
8810 / 2-2
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Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünden :
Müdürlüğümüz sınırlan İçinde kalan Orman İçi Dinlenme Yerleri Bölge Şefli
ğimize bağlı Çubucak, Atatürk Parkı Günnücek Kır kahvesi, Pamucak, Bucak, Çetibell Orman Çeşmesi ve Datça Soğuksu Dinlenme Yerleri satış büfelerinin iki yıllık
işletilmesi 20 Nisan 1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Müdürlüğümüz satış salonunda
toplanacak komisyon huzurunda aşağıdaki muhammen bedel üzerinden ihale edile
cektir.
Taliplilerin belirtilen yer gün ve saatte </c7,7,5 geçici teminatlarını yatırarak
hazır bulunmalarını,
İhaleye ait şartnameler Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü, Muğla, Marmaris,
Köyceğiz İşletme Müdürlükleri, Marmaris Belediye Başkanlığı ve Ankara Orman
Genel Müdürlüğümüzde mesai saatleri içinde görülebilir.
Keyfiyet Orman İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğine göre ilan olunur.
S. No.
1
2
3
4
5
8

M. Bedeli
U r a Kr.

İhale Konusu
Çubucak dinlenme yeri satış büfesi
Atatürk Parkı Günnücek dinlenme yeri
kır kahvesi
Pamucak dinlenme yeri satış büfesi
Sedir adası karşısı Bucak Dinlenme yeri
satış büfesi
Çetibell Orman Çeşmesi satış büfesi
Datça - Soğuksu dinlenme yeri satış büfesi

% 7,5 G. Tem.
Lira K r .

600.000,—

45.000,,—

500.000,—
200.000 —

37.500 —
15.000,—

40.000, —
40.000,—
10.000,—

3.000,—
3.000,—
750,—
5666 / 1-1

Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkan
lığından :
300 mJ Kayın Köprü ve 2700 m Kayın normal travers satmaiınacaktır.
1 — Yukarıda miktarları belirtilen kayın normal ve köprü travers satınalma
İşi dahili piyasadan kapalı zarf yöntemine göre eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu konudaki tekliflerin Ankora Gar'da TCDD İşletmeci Genel Müdürlüğü
Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan Komisyonumuza 29/4/1983 günü engeç saat 15.30'a kadar verilmiş olması şarttır.
3 —• B u işe ait eksiltme şartnamesi Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci vez
nelerinden 2.000,— T L . mukabilinde temin edilebilir .
4 — Bu işe ait geçici teminat teklif edilecek bedelin Çf- 2,5'u nisbetinde ola
caktır.
5 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
5937 / 2-1
1

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden 1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce Türk lirası karşılığı 15
adet Biçer -Döğer teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
2 — Buna ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Planlama Daire Baş
kanlığından temin edilir.
3 — istekliler teklif mektuplarını en geç 28 Nisan 1983 Perşembe günü saat
12.00'ye kadar Ekonomi ve Planlama Daire Başkanlığına vermeleri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir.
5416 / 3-3
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Tunçbilek Termik Santralı 450 t/S kapasiteli kül bandına ait ilave eletrik te
sisi ihaleye çıkarılmıştır.
İhale , elektrik dağıtım tesisleri ve trafo merkezleri, imalat ve montajında
tecrübe sahibi ve bahsedilen tesise eş veya daha büyük kapasitede en az i k i adet
tesis yapmış ve basan ile işletmeye almış firmalara açıktır.
Bu işle iglili teknik ve idari dokümanlar 5/4/1983 tarihinden itibaren, yukarı
daki şartı yerine getirdiğini belgeleyen firmalar tarafından,
Türkiye Elektrik Kurumu Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Necatibey Cad. Akön Han No. 5/8 Ankara adresinden 5.000.— TL. karşılığında temin
edilebilecektir.
Teklifler en geç 26/4/1983 günü saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adrese
gönderilmiş veya teslim edilmiş olacak ve aynı gün saat 15.00'de Hanımeli Sokak
No. 9 Kat. 1 Sıhhiye/ANKARA adresindeki ihale ve Satınalma Komisyonu Başkan
lığında teklif verenlerin huzurunda açılacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
5180/»-a
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden :
(DİŞ ÜNİTESİ SATİN ALINACAKTIR)
1 — Aşağıda keşif bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati belirtile»
tıbbi cihaz. Yükseköğretim Satınalma Yönetmeliğinin 8. maddesine göre kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır.
2 — Eksiltme Marmara Üniversitesi Satınalma Komisyonunda (Kocamustafa Paşa Kuva-i Milliye Caddesi N o : 12) de yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Marmara Üniversitesi Genel Sek
reterliğinde mesai saatleri içersinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
a) Aşağıda belirtilen tutarda geçici teminatı, Genel Sekreterlik binasında
k i Üniversite Saymanlık Müdürlüğü veznesine makbuz mukabili yatırmaları,
b) 1983 yılına ait Ticaret Odası belgesini ibraz etmeleri,
c) ihaleye katılacakların teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce
Satınalma Komisyonuna teslimi gerekmektedir.
5 — Telgraf ile müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Maun cinsi: Diş Üniti ve Fotöy, Miktarı: 5 adet, Muhammen bedeli :
5.000.000.— T U G. teminatı: 150.000,— TL., ihale günü ve saati: 26/4/1983 18.00
5669/ 2-2
•

•

Sümerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden :
MD-30 (Solide-Core) İzolatör Metali İmal Ettirilecektir.
1 — İhtiyacımız konusu 50.000 Adet MD-30 (Solide-Core) İzolatör Metali
26/4/1983 günü saat 15.00 de kapalı zarf usulü teklif alınmak üzere ihale edilecektir.
2 — B u işe ait muvakkat teminat 750.000,— T L . olup, ihale saatinden önce
Müessesemiz veznesine nakten veya banka teminat mektubu olarak yatırılması şarttır.
3 — Bu konuda açıklayıcı bilgi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
5077 / 1-1

Sayfa : 38

RESMİ G A Z E T E

14 Nisan 1983 — Sayı: 18018

PTT Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT İLÂNI
8/2574 Sayılı Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim
fiyatları üzerinden 50.800.000— TL. keşif bedelli Hakkari Telekominikasyon hiz. bi
nası inşaatı işi eksiltmeye konulmuştur.
1 — Geçici teminatı 1.524.000,— TL. dır. (Geçici teminat olarak bloke çek
kabul edilmez.)
2 — Eksiltme 26/4/1983 (Salı) günü saat 16.00'da Genel Müdürlük İhale K u 
rulunca yapılacaktır.
3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış;
a) Geçici teminatlarını,
b) Ticaret Odası cüzdanlarım,
c) Tüzel kişi olmaları halinde imza sirkülerini,
d) Bu iş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgelerini,
Eksiltme şartnamesinin 11. madesinde belirtilen örneğe uygun kapalı teklif
mektupları ile birlikte ihalenin yapılacağı gün saat 15.00'e kadar Yapı İşleri Dai
resi Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir.
4 — Saat 15.00'den sonra verilen teklifler kabul edilmez.
5 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartlaşma
sının 4. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte;
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve bu işin en az keşif bedeli
kadar (A), (B) gurubu müteahhitlik karnesi,
b) Son beş sene zarfında vebir defada en az bu işin keşif bedeli kadar ben
zeri bir işi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge
(Mühendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine ait iş
denetleme belgelerini % 50'si kabul olunur.) ile birlikte son müracaat tarihi olan
20/4/1983 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerek
mektedir.
6 — Süresi İçinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
7 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
V a n PTT Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde hergün
görülebilir.
8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu
gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
4806/2-2

•

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
İşletmelerimiz Haddehanelerinde imal Edilen Profil, Köşebent ve Ray B i r Yıl
Süre İle Doğrultturulacaktır.
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir :
1 — KarabUk'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmâl
Müdürlüğümüz,
2 — İstanbul'da: Sirkeci, YalıkÖşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü
messilliğimiz,
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Cad. No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 20 Nisan 1983 Çarşamba günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
5536 / 2-2
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Köyigleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İğleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından:
1 — Aşağıda cinsi ve miktarları yazılı malzemeler 6200 sayılı Kanunun 34.
maddesi gereğince tatbik edilen esasların 57. maddesi gereğince 8. maddesine göre
kapalı zarf eksiltme usulü ile satın alınacaktır.
Tah. Bedeli
Ura

Geç. Tem.
Lira

Şart. Bed.
Ura

47.672.300
Şlber Vanalar
Flanşlı Yassı Vanalar
97.824.000
Flanşlı Oval Vanalar
109.405.000
Flanşlı Yuvarlak Vanalar 127.260.000

1.443.919
2.948.470
3.295.900
3.831.550

1.000
2.000
2.000
2 500

Konusu
I.
II.
HI.
IV.

İhalenin
Tarihi
Saati
27/4/1983
»
»
>

10.00
10.30
11.00
11.30

2 — Eksiltme İhaleleri yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da Y S E
Genel Müdürlüğünde toplanacak. Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartnameler dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden
temin edilebilir. Şartname bedelinin Y S E Genel Müdürlüğü adına İhale konusu belir
tilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz
asimin ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde
şartname gönderilir.
4 — İhaleye katılacak firmalar en geç 20/4/1983 günü mesai saati sonuna
kadar başvuruda bulunarak ihaleye İştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. Bu
belgeyi alıp almadıklarım 22/4/1983 tarihinden itibaren öğrenebilirler.
5 — ihale İçin İştirak belgesi almak İsteyen isteklilerin, dilekçelerine ekliyecekleri belgeler:
a) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi,
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi,
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi,
d) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (geçerlilik
süresi dolmamış olacak.)
e) T S E uygunluk belgesi,
Satıcı firmada ihaleye iştirak edebilir. B u İsteklinin imalatçı firmanın yetkili
satıcısı, olduğunu tevsik eden belgeyi ve İştirak belgesi için imalatçı firmaya ait
belgeleri dilekçesine ekllyerek ihaleye İştirak belgesi müracaatında bulunmaları
şarttır.
7 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit İçi geçici teminat mek
tup veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarım İha
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim
etmeleri şarttır. (10. Kat 7 nolu oda).
8 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyecegl
İlân olunur.
5613 / 2-2
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif çaplı Spiral Kaynaklı Çelik Boru
ve özel Aksamları 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilen esas
ların 57. maddesi gereğince 8. maddesine göre kapalı zarf eksiltme usulü İle satın
alınacaktır.
Konusu : I. Spiral Kaynaklı Çelik Boru, Tahmini Bedeli : 730.672.624,— TL.,
Geçici Teminatı: 21.933.929,— TL., Şartname Bedeli: 5.000,— TL., İhalenin Tarihi :
27/4/1983 günü saat 15.00 de.
2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Y S E Genel
Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. (11. Kat).
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3 — Şartnamesi dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle aynı yerden
temin edilebilir. Şartname bedelinin T S E Genel Müdürlüğü adı ve ihale konusu be
lirtilerek M a l Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz
aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde
şartname gönderilir.
4 — İhaleye katılacak firmalar en geç 20/4/1983 günü mesai saati sonuna
kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bulunacaklardır. B u
belgeyi alıp almadıklarım 22/4/1983 tarihinden itibaren öğrenebilirler.
5 — İhale için iştirak belgesi almak istiyen isteklilerin dilekçelerine;
a? Atölye personel ve teknik personel bildirisi,
b) Atölye teçhizat ve tezgâh bildirisi,
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi,
d) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (Geçer
lilik süresini doldurmamış olacak.)
e) T S E uygunluk belgesini eklemeleri şarttır.
6 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile limit İçi geçici teminat mek
tup veya makbuzlarını kovmak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarım iha
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim
etmeleri şarttır. (10. Kat 7 nolu oda).
7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceğl
ilan olunur.
5614 / 2-2

•

TCDD İşletmesi Merkez, Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
Ankara Hastanemizin 1983 yılı ihtiyacı 96 Kalem Çeşitli Gıda Maddesi satın
alınacaktır.
1 — Yukarıda yazılı 96 Kalem çeşitli gıda maddesi dahilden kapalı zarf yön
temi İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tekliflerin en geç 5 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 15.00'e kadar TCDD
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan Komisyonumuza
gelmiş veya verilmiş olması şarttır.
3 — Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez veznesinden 1.000,—
TL. karşılığında sağlanabilir.
4 — Tekliflerle birlikte teklif edilen bedeün 94 2,5'u oranında geçici teminat
vereceklerdir.
5 — TCDD 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta,
veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
5662 / 2-2
Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden
1 — Kuruluşumuzun gereksinimi 100 Ton Odun fiyat ve teklif alma usulü ile
satın alınacaktır.
2 — ilgililer tekliflerini, İdari şartnamemizin 1. maddesinin c fıkrasına göre
yatıracakları geçici teminatları ile birlikte 26/4/1983 Salı günü saat 14.00'e kadar
Kuruluşumuz Yazı işleri Şefliğine vereceklerdir.
3 — Bu işle ilgili idari şartnameler Kuruluşumuz Maklna ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir.
4 — Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
5 — Her türlü gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler değerlendirilmeye
cektir.
6 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
5663 / 2-2

Bölgesi
Depolar
>

Deposu
AtUâ
Atila
L Şantiye
İT. Şantiye

>
>

Zeytinlik

Zeytinlik
Sanbudak

Cins ve Nev'i
İT. S- N . B. Çam Tomruk
in. S. N . B. Çam Tomruk
Ta. S. N . B. Çam Tomruk
m . S. N . B. Çam Tomruk
HI. S. N . B. Çam Tomruk

Parti
adedi

Miktarı
Adet
M3. Dm3.

M. Bedeli
Lira K r .

Teminatı
Lira K r .

3
2

262
325

92.839
142.573

16.750,—
11.680,—

116.000,—
124.000,r—

7
2

806
185

268.856
72.606

11.650,—
11.650.—

236.000,—
64.000,—

2
4

235
583

89.877
207.318

11.650,—
11.650,—

78.000,—
182.000.r-

1

15

5.931

8.500,—

4.000,—

Zeytinlik

IH. S. N . B. L . K. Tomruk

1

55

35.558

11.650,—

31.000,—

L Şantiye

m . S. N . B. L . K. Tomruk

1

52

34.979

11.650,—

31.000^—

>

Zeytinlik

m. S. Ks. B. L . K. Tomruk

1

11

11.198

8.500,.—

7.000,—

>

Kırlar

m. S. Ks. B. L . K. Tomruk

1

23

11.900

8^00^—

8.000y—

>

L Şantiye

IH. S. N . B. Kay. Tomruk

1

9

2.960

14.50<L—

3.000,—

6.400,—

7.000,r-

Depolar
>

I. Şantiye

»

GENEL. T O P L A M :

Gürgen Tuv. San. Odunu

2

186

15.107

28

2747

901.699
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Artvin Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden :

891.000,—

1 — Yukarıda müfredatı yazılı Orman Emvalleri açık artırmalı olarak 25/4/1983 Pazartesi günü aaat 14.00 de lşletmenüzsaıbş salonunda toplanacak komisyon huzurunda satışa sunulacaktır.
2 —

Alıcıların satışa iştirak edebilmeleri için Model 15/C No. lu şartnamedeki belgeleri Komisyona ibraz etmeleri mecbu

ridir.
3 — Satış işlemi ihale tarihinden sonra tamamen peşin yapabileceği gibi alıcının talebi halinde emval bedelinin % 50 si ve
vergileri peşin bakiyesi için Ümit dahili banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli olarak yaptırılabilir.
Trabzon, Ardanuç, Borçka, Şavşat İşletmelerinde ve

5 — Satışa iştirak etmek isteyenler geçici teminatlarım 25,» 4/1983 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar İsletmemiz veznesine
yatırarak teminat makbuzlarım Komisyona ibraz etmeleri ilan olunur.
5070 / 2-2
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4 — B u satışa alt ilan ve şartname İstanbul, İzmir, Erzurum, Rize,
Artvin, Borçka, Şavşat ve Hopa Belediyelerinde görülebilir.
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü İzmir YSE. 3. Bölge
Müdürlüğü Aydın İl YSE. Müdürlüğünden:
1 — Aydın İl YSE. Müdürlüğünün 1983 yılı yatırım programında yer alan,
aşağıda isimleri yazılı işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesi esasları gereğince kapalı
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Sahife No - 1. İşin Yeri ve Adı: II. Grup Büz-Menfez lnş„ 1. Keşif Bedeli:
7.300.000,— TL., Geçici Teminatı: 219.000,— TL., Son Müracaat Tarihi: 22/4/1983,
İhale T a r i h i : 27/4/1983, İhale Saati: 11.00
2 — İşlerin ihaleleri hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Aydın İl YSE. Mü
dürlüğü binasında her işin Emanet Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.
3 — Bu işlere ait projeler, şartnameler, sözleşme dosyaları ve sair diğer bü
tün evraklar Aydın İl YSE. Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebileceği gibi
Aydın YSE. Müdürlüğünde ve İzmir YSE. 3. Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İŞTİRAK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN :
İsteklilerin her işin hizasında yazılı, belge almak için son müracaat tarihinin
mesai bitimine kadar bir dilekçe ile Aydın İl YSE. Müdürlüğüne müracaat edecek
dilekçelerine;
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış süresi dolmamış (c) grubu müteahhit
lik karnesi veya işin keşif bedeli kadar benzeri iş yaptıklarına dair resmi makamlar
dan alınmış iş bitirme belgesini,
b) İşin bulunduğu yerin muhtarlığından alınmış tasdikli işyeri görme belgesi,
c) 1983 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini ekliyeceklerdir. İştirak bel
geleri her işin ihale tarihinden bir gün önce mesai bitimine kadar iştirakçilere veri
lecektir.
5 - İHALEYE İŞTİRAK ÎÇİN:
iştirakçilerin dış zarfa, iştirak belgesini, 1983 yılma ait ticaret odası belgesini,
şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile şirketin sirkü
lerini, her işin hizasında yazılı geçici temnatları (Nakit veya Devlet tahvili ise Aydın
Muhasebe Müdürlüğü Veznesine makbuz karşılığı yatırmaları) veya kanuni şe
kilde hazırlanmış limit dahili banka teminat mektubunu koymaları ve ihale dosya
sındaki evrakları imzalamaları gerekir.
6 — isteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektupla
rım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz
karşılığında Aydın YSE. İl
Müdürlüğündeki ihaleyi yapacak her işin Emanet Komisyonu Başkanlığına vermeleri
lâzımdır.
7 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
5831 /1-1
İstanbul P T T Bölge Başmüdürlüğünden :
1 — Ambar stoku olarak mühürlü numunemize göre 11 kalem matbu evrak
kapalı yazılı teklif alma usulü İle tabettlrilecektir.
2 — Geçici teminatı şartnamesine göre alınacaktır.
3 — Bu İşe alt ihale 28/4/1983 Perşembe günü saat 16.30'da Başmüdürlük
Alım - Satım Komisyonunda yapılacaktır.
4 — İdari şartname mesai saatleri dahilinde malzeme Müdürlüğünden bedeli
mukabili temin edilebilir. Numunelerde ayrı yerde görülebilir.
5 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz.
8 — İsteklilerin usulüne göre tanzim edilecek kapalı yazılı teklif mektupla
rım İhale günü aaat 14.30'a kadar malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri gerekmek
tedir.
4609/2-2
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden :
BURSA
Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati İle müracaat son günü
yazalı işin eksiltmesi 5539 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Emanet Komisyonunca
Kapalı Zarf Usulü Eksiltme suretiyle taşarona yaptırılacaktır. Bu işe ait eksiltme dos
yası; Hergün mesai saatleri dahilinde Bursa'daki Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü
Köprü Şefliğinde tetkik edilebilir. İsteklilerin kanuni ikametgahı olması, bu işe ait
eksiltme dosyasını tetkik etmiş, «Yeterlik Belgesi» almış ve geçici teminat vermiş ol
maları şarttır.
YETERLİK BELGESİ A L M A K İÇİN :
İsteklilerin; E n geç aşağıda yazılı İş için tesblt edilmiş bulunan müracaat son
günü (Saat 16.30'a) kadar (Örneği İdari İşler Amirliğinde mevcut) bir dilekçe ile
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine;
1 — B u işin en az keşif bedeli kadar (B) grubu Müteahhitlik Karnesi aslı ve
Noterden yılı içinde tasdikli örneği ve bu işin cins ve Öneminde en az bir defada, Keşif
bedelinin yarısı kadar bir iş yaptığını gösterir resmi tasdikli belgelerinin örneğini,
2 — Yapı araçları bildirisini (örnek - 1), işin lözel şartnamesinde yazılı araç
ve gereçlerin kendilerine ait olduğunu belirtir fatura veya Noterden yılı içinde tasdikli
sureti veya bu araç ve gereçlerin kiralanacağına dair Noterlikçe senesi içinde tanzim
edilmiş kira sözleşmelerini veya taahhütnamelerini, kiralanacak araç ve gereçlerin
kiraya veren şahısa ait olduğunu gösterir (Kamyon Hariç) faturalarının Noterden yıl»
içinde tasdikli fotokopilerinin, Noter belgesine eklenmesi şarttır.
3 — Mâli durum bildirisini, (örnek : 2/a)
4 — Teknik personel bildirisini, (örnek : 3) bu işin fenni mesuliyetini deruhte
edecek Teknik Elemanın diplomasının Noterden tasdikli fotokopisi İle Teknik Elema
nın bu iş için Noterlikçe tanzim edilmiş taahhütnamesi.
5 _ Taahhüt bildirisini, (örnek : 4)
(Yukarıda «2», «3», «4» ve «5» de belirtilen, örnek 1, 2/a, 3 ve 4'ün ve müra
caat dilekçesinin bizzat Müteahhit (Taşaron) tarafından imzalanması şarttır.)
6 — İSTEKLİLERİN :
a) Gerçek tek kişi olması halinde, Yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı
olduğuna dair belge ve İmza sirkülerini,
b) Şirket olması halinde; ilk ilân tarihinden sonra alınmış, halen faaliyette
olduğuna dair belge ve İmza sirkülerini,
7 — İşyeri Görme Belgesini, (İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair,
işin ait olduğu Şantiye «Kontrol» veya en yakın Şube Şefi veya vekilleri tarafından
parafe edilmiş, «İşyeri Görme Belgesini» Bölge Müdürlüğüne İbraz ederek tasdik et
tireceklerdir.)
8 — E l l i Liralık damga pulu ile bir adet fotoğrafım eksiksiz olarak eklemeleri
şarttır.
Örneğe uymayan dilekçeler, 1983 yılında Noterlikçe tanzim edilmemiş belgeler,
fotokopiler, Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Yeterlik Belgesi alanların; «Yeterlik Belgesi» ile birlikte «Teklif Mektuplarını
(Dosyasındaki özel Şartnamesinin 30'uncu maddesinde belirtildiği şekilde hazırlaya
rak; eksiltme günü, eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilin
de), Emanet Komisyonu Başkanlığına vermeleri İlân olunur.
Sıra No : 1. İşin c i n s i : Lapseki - Çanakkale - Ezine yolunda Umurbey, Yapüdak, Musaköy, Kepez (Umurbey Grubu) (Köprülerin yapımı, Keşif bedeli : 33.000.000,—
TL., Müracaat son günü 25/4/1983 Pazartesi, Eksiltmenin tarihi - günü ve saati:
29/4/1983 Cuma 14.30'da, Geçici teminat miktarı : 990.000,— T L .
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Bölgesi

Finike
Finike

Arif
Arif
Karaçam
Arif
Karaçam
Arif
Karaçam
Arif
Anf
Arif
Karaçam
Anf
Arif
Karaçam
Arif
Karaçam

Emvalin Cinsi ve Nev ı
2 S N B Çz Tomruk
3 S N B Çz Tomruk
3 S N B Çz Tomruk
3 S K B Çz Tomruk
3 S K B Çz Tomruk
3 S N B Sedir Tomruk
3 S N B Sedir Tomruk
3 S K B Sedir Tomruk
3 S N B Ardıç Tomruk
Çam Maden Direk
Çam Maden Direk
Ardıç Maden Direk
Çam Sanayi Odunu
Çam Sanayi Odunu
Ardıç Sanayi Odunu
Ardıç Sanayi Odunu

M3 lu YAPACAK TOPLAMI
Sakaltutan Uz B Çz Sınk
Sakaltutan N B Çz Sırık

GENEL TOPLAM

1

1
26
1
14
21

S
8

1
1
7

1
1
10
1
1
103
1

1
2

Adet

M ' Dm

16
48
2444
63
1502
1847
812
585
43
468
1941
122
409
2755
94
12

5 415
15 218
525 272
13 061
266 741
383 976
157 827
147 739
11 997
15 233
98 331
4 999
22 216
141 589
10 170
2 502

13161

1822 286

—
—

1

12 Ster
13 Ster

Muhammen Bedeli
TL.
13 300
»500
9 500
7000
7000
12 000
12 000
8600
10 000
6800
6800
10 000
5500
5 500
6000
6000

3 200
3 000

25 Ster

105 parti

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 105 parti orman emvali 25/4/1983 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 1300'de işletmemiz
Mudurluğu Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 13/C modeli satış şartnamesine göre % 50 mal bedeli ile % 16 nısbetındekı nizami faizi, vergi ve resimler peşin % 50 mal bedeli altı ayvadelı banka teminat mektubu veya her zaman paraya çevri
lebilir devlet tahvili karşılığında açık arttırma suretiyle satılacaktır
2 — İhaleye iştirak edeceklerin son sene vizesi yapılmış Ticaret Odası ve kapasite belgelerini ibraz etmeleri şarttır, ibraz
etmeyenler ihaleye iştirak edemezler
3 — Alıcıların % 75 teminatlarını saat 12 00'e kadar yatırmaları, banka mektubu vereceklerin mektuplarında işletme adı,
satış tarihi, almak istedikleri partr numaralarını belirtmeleri ve ayrıca mektupların hmıt dahili, kat'ı ve muddetsız olması şart
tır
4 — Satışa ait şartname, ilân kağıdı ve eklen Orman Genel Mudurluğu, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, ts tan bul,
Konya, Burdur İsparta ve Başmüdürlüğümüze bağlı işletmelerde ve işletmemiz Müdürlüğünde görülebilir
En az parti 2 M 3 , en çok parti 25 M3 olup ihaleye iştirak edeceklerin belirli gun ve saatte teminat makbuzları ile birlikte
komisyona müracaatları ilân olunur
5823/1-1
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Parti
Adedi
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Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık
Pınarcık

Deposu

Sayfa : 44

Finike Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden

(MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR)
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle sa
tışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış, Ki"* "» Bole»
İstanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edile
bilir.
Teklifler ihale günü en geç saat lS.OO'de Genel Müdürlük Mal »" ® Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Geçici Teminatı
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Bulunduğu Yer
TL.
İhale Tarihi
1

2

«İŞ-MAK 44»
1. Konkasor 7 taş kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
2. Konkasor 7 tas kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
3. Konkasor 7 tas kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
4. Konkasor 7 taş kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
5. Konkasor 7 taş kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
6. Konkasor 7 tas kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
7. Konkasor 7 taş kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
8. Konkasor 7 taş kırma makinası (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)
9. Konkasor 7 taş kırma takması (Motoru yok,
kasnağı ve lastik tekerlekleri üzerinde mevcut)

16

v e

1

83-95

Laktik Asit

Hurda İşletmesi Müdürlüğü

1 Adet

50.000

1 Adet

50.000

1 Adet

50.000

l Adet

50.000

1 Adet

50.000

1 Adet

50000

1 Adet

50.000

l Adet

50.000
Merkez Ambarı

20.000

Marley yapıştırıcısı

10.129 Kg.

Merkez Ambarı

100.000

Polyemit Arayişi

5.000 Kg

Gazmaske Kabrikası

25/4/1983

75.000
5818 / 1-1
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440 Kg.

83-110
83-114

50.000
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83-113

1 Adet
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden.

RESMİ G A Z E T E

S a y f a : 46

14 Nisan 1983 — Sayı: 18016

Bayramiç/Çanakkale Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden:
Deposu

Emvalin Cins ve Nev*l

Evciler
»
»

2. S. U . B. Çk. Tomruk
2. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. N . B. Çz. Tomruk
»
3. S. K. B. Çk. Tomruk
»
3. S. K. B. Çz. Tomruk
>
2. S. Çk. Maden Direk
Çk. Sanayi Odunu
>
»
Çz. Sanayi Odunu
Kocakır
3. S. N. B. Köknar Tomruk
3. S. K. B. Köknar Tomruk
>
Yağcılar
Kabuklu Kağıtlık Odun
»
İbreli Lif - Yonga Odunu
Aladağ (Or. İçi)
Yanık 1b. L i f - Yonga Odunu
Çırpılar (Or. İçi)
Çam Odunu
Kumludüz (Or. İçi) Çam Odunu
Evciler (Or. İçi)
Meşe Odunu
Kestane Odunu
TOPLAM :

Parti
Adedi

Miktarı
M3 Dm»

1
1
8
9
6
7
2
2
5
2
1
3
3
5
5
10
1
2

13.575
19.398
510.378
634.335
245.801
286.226
123.813
73.054
111.080
46.700
14.700
212.000
180.000
519.000
428.000
1065.000
24.000
150.000

73

2079.060

Mub* Bedeli
Lira
19.700
16.300
11.200
9:050
8.050
7.000
6.350
5.250
5.250
7.602
5.460
380
3.000
2.300
1.300
1.300
1.500
1.500

1 — Yukarıda depoları yazılı emvaller hizalarında gösterilen muhammen be
deller üzerinden açık arttırmak satışa konulmuştur.
2 — Bunların tutar bedellerinin % 50'sl İle vergileri ve % 16 mektup faizi
peşin, bakiyesi % 50'sl müddetslz, limitli ve kat'l banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli
olarak satılacaktır.
3 — Açık arttırma 29/4/1983 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de İş
letme Müdürlüğü binasında komisyon marifetiyle yapılacaktır.
4 — İsteklilerin belli gün ve saatte iştirak edecekleri partiler İçin yatırdıkları
% 7,5 teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
6835 / 2-1
SUmerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı olarak 20.000 Adet Sarıklı Fes İmal
Ettirüecektir.
2 — Sarıklı Fesler mutabık kalınacak üst tarafları delikli bordo divitin k u 
maştan ve 80 cm. eninde 5 metre tülbent kullanılarak imal edilecektir.
3 — B u işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — B u işe alt muvakkat teminat 500.000,— Lira olup, kat'l teminat teklif
tutarı bedelinin 1.000.000,— Liraya kadar olanının % 4'ü, 1.000.000,— Liradan sonra
olan kısmının İse % 3'Udtlr.
5 — İsteklilerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı tekliflerini en son
21 Nisan 1983 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar Müessesemize tevdi etmeleri
gerekir.
6 — Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmadığından
işi verip vermemekte, kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
4812 / 1 - 1
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Y S E 8. Bölge Müdürlüğü Sinop Y S E 11
Müdürlüğünden :
Sinop Y S E f l Müdürlüğünün 1983 yılı yapım programında bulunan aşağıda
açıklaması yazılı bulunan büz menfez işleri 5539 sayılı Kanunun 26. maddesi gere
ğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
İli

İşin Adı

1. Keşif Bed.
Lira

Geç. Tem.
Lira

Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop

1 ncl Grup
2 ncl Grup
3 ncu Grup
4 ncü Grup
5 inci Grup
6 ncı Grup
7 nci Grup

6.380.000
7.160.000
7.940.000
7.880.000
6.500.000
7.510.000
7.840.000

191.500
215.000
238.500
236.500
195.000
225.500
235.500

İHA L E
Tarihi
Saati
28/4/1983
»

29/4/1983

9.30
11.00
14.30
16.30
10.00
11.30
14.30

Yukarıda yazılı Büz Menfez işlerinin ihaleleri hizalarında yazılı tarih ve saatte
Sinop İli Y S E Müdürlüğü Yol Köprü Şefliği odasında ihale edilecektir.
Son Müracaat 26/4/1983 tarihinde mesai saati sonuna kadardır.
Eksiltme dosyalan Y S E Yol Köprü Şefliğinde görülebilir.
İhaleye Girebilmek İçin :
1 — İsteklilerin 1983 yılı Ticaret Sanayii Odası belgesi.
2 — Yukarıda yazılı her iş için hizalarında yazılı geçici teminat makbuzlarım
veya teminat mektuplarını (Limit dahili).
3 — Yeterlik belgesi almış olmaları şarttır.
4 — Teklif mektuplarını ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Komisyon
Başkanlığına verilmesi gereklidir.
Yeterlilik Belgesi Alabilmek İçin :
1 — Istekilerin (C) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva
eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış müteahhitlik
karnesi veya aynı teknik nitelikte İş yapmış olup, keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi.
2 — Şirketlerin sözleşmeye esas İlk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet
belgesi.
3 — İsteklilerin şirket olmaları halinde noter tasdikli şirket sirküleri.
4 — MUracaatte genel evrak kaydın muteber olup, postada olacak gecikmeler
kabul edilmez.
5 — Yeterlik belgesi almak için telgraf ve telefonla müracaat kabul edilmez.
6 — Aynı kişiye birden fazla İş verilmez, vekalet kabul edilmez.
İlgililere İlân olunur.
5829 / 2-1
Malya Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden:
Boztepe/KIRŞEHİR
Malya Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünde 19/4/1083 günü saat 14.30'da
1000 Ton Bezostia buğday 100 er tonluk partiler halinde Alım-Satım Komisyonu
marifetiyle açık artırma suretiyle satılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmediğin
de 15 gün sonra aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
Bununla ilgili şartname Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden
ve M a l y a Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden temin edilebilir
100 Er tonluk her Partinin geçici teminatı: 84.000 TL.
Bütün Partilerin geçici teminatı Toplamı: 840.000 TL.
5822/1-1
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Y S E . Genel Müdürlüğü Kayseri YSE. 9. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Aşağıdaki iş 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
İşin Adı : İçmesuyu Boru ve Fitings malzemesi alımı., Keşif Bedeli : 8.052.395
TL., Geçici Teminatı : 255.321,85 TL. İhale Tarihi : 27/4/1983.. Günü ve Saati : Çar
şamba - 16.00.
2 — İhale yukarıda yazılı tarih, gün ve saatte Bölge Müdürlüğümüzde yapı
lacaktır.
3 — İhale dosyası hergün mesai saatleri dahilinde Y S E 9. Bölge Müdürlüğü
Malzeme Amirliğinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 1983 yılma ait Ticaret Odası
Belgesi (Şirketlerin hâli faaliyet belgesi b) İşin hizasında yazılı teminatı vermesi
c) Yeterlik belgesi almış olması d) Eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları tek
lif mektubunu ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermiş olması lazımdır.
5 — Yeterlik belgesi alabilmek için : Müteahhitlerin işin ilk ilân tarihinden
sonra alınmış banka referans mektubunu 22/4/1983 Cuma günü mesai saati sonuna
kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir.
6 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
5827/1-1
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü İzmir YSE. 3. Böl
ge Müdürlüğünden :
I — Aşağıda yazılı işler, borular idarece verilmek şartı ile hafriyatta paçal
fiat (Tek klas) tatbik edilmek üzere 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi esaslarına göre
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İşin Adı
1 — İzmir-Menemen-ÇukurköyUzunhasanlar içmesuyu inş.
2 — Muğla-Bodrum-Gündoğan
içmesuyu inş.
3 — Uşak-Banaz-Banaz köyü
içmesuyu inş.
4 — Muğla-Datça-Merkez
içmesuyu inş.

İhaleye
Geçici
Esas Keşfi Teminatı
TL.
TL.

İ H A L E N İ N
Tarih
Gün
Saat

10.194.000

319.570

3/5/1983 Salı

11.00

8.350.000

264.250

3/5/1983 Sah

15.00

33.280.000 1.012.150

4/5/1983 Çarşamba 11.00

16.700.000

4/5/1983 Çarşamba 15.00

514.750

II — Eksiltme hizalarında yazılı gün ve saatte (Hava Teknik Okullar yanı
Gaziemir/İZMİR adresindeki YSE. 3. Bölge Müdürlüğü binasındaki eksiltme komis
yonu marifetiyle yapılacaktır.
III — işin eksiltme şartnamesi ile diğer evraklar A N K A R A YSE. GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ İçmesulan Dairesi Başkanlığında, İzmir YSE. 3. Bölge Müdürlüğünde ve
ilgili Y S E . Müdürlüklerinde mesai saatleri içinde görülebilir.
IV — A) İŞTİRAK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN :
E n geç 28/4/1983 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile İZ
MİR YSE. 3. Bölge Müdürlüğüne her iş için ayrı ayrı müracaat etmeleri ve dilek
çelerine, aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz olarak bağlamaları lazımdır.
a) Keşif bedeli kadar süresi dolmamış (C) grubu müteahhitlik karnesi,
b) Yapı araçları bildirisi (ÖRNEK 2)
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c) Mali durum bildirisi (ÖRNEK 3)
d> Banka mektubu (ÖRNEK 4)
e) Teknik personel bildirisi (ÖRNEK 51
f) Taahhüt bildirisi (ÖRNEK 6)
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması ha
linde şirket sirküleri.
h) İlgili YSE. Müdürlüğünden alacakları iş yeri görme belgesi.
(b, c, e, f) fıkralarında belirtilen belgeler eksiltme şartnamesındeki örnekle
rine uygun olarak düzenlenip bizzat müteahhit tarafından imzalanacaktır.
Yeterlik belgeleri her işin ihale tarihinden bir gün önce bizzat yeterlik belge
sinde adı yazılan şahsa verilecektir.
B) İHALEYE İŞTİRAK İÇİN :
— Yeterlik belgesi,
— 1983 yılma ait Ticaret Odası belgesi.
— Şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile şirke
tin sirküleri.
— İşlerin hizalarında yazılı geçici teminatı (Nakit veya Devlet tahvili is>e iz
mir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesinden alacakları makbuzu) veya ka
nuni şekilde hazırlanmış LİMİT DAHİLİ banka teminat mektubu vermeleri.
V — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektupla
rım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde eksiltme komis
yonu başkanlığına vermeleri lazımdır.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
5546/1-1

•

•Emet
Emet Devlet
Devlet Orman
Orman İşletmesi
İşletmesi Müdürlüğünden
Müdürlüğünden ::
Aşağıda müfredatı gösterilen 67 parti halindeki orman emvali 25/4/1983 Pazar
tesi günü saat 14.00 te işletmemizde toplanacak komisyon huzurunda açık artırmalı
ve vadeli olarak satılacaktır.
İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 25/4/1983 Pazartesi günü saat 13.45 e kadar
almak istedikleri partilerin teminatlarını yatırarak İşletmemiz satış komisyonuna
müracaatları ilân olunur.
% 7,5
Muham.
Geçici
Parti
Miktarı
bedeli
teminatı
M3 DM3
TL.
TL.
adedi
Deposu
Cins ve nev'i
n . S. N . B. Çk. Tomruk
III. S. Ks. B. Çk. Tomruk
in. S. N . B. Çk. Tomruk
111. S. N . B. Çk. Tomruk
H . S. N . B. Çk. Tomruk
IH. S. Ks. B. Çk. Tomruk
HI. S. N . B. Çk. Tomruk
IH. S. N . B. Çk. Tomruk
Maden Direk II. S.

Tavşanalanı

Değirmisaz

»
»

»

2
25
7
20
1
3
2
4
3
67

95.970
936.832
400.823
889.283
15.682
69.940
107.238
117.567
71.094

10.750
9.000
7.300
12.000
16.500
8.500
6.800
11.500
4.750

78.000
646.000
224.000
808.000
20.000
46.000
56.000
103.000
27,000

2633.335 M3 Tomruk 2.008.000
71.094 M 3 Md. Dr.

5076/1-1

Sıra No.
1
2
3
4
5
7
8
9

Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli
Kırklareli

- Merkez Kavakdere
- Lüleburgaz - Sakızköy
- Lüleburgaz - Kırıkköy
- Vize - Soğucak
- Lüleburgaz - Ayvalı
- Lüleburgaz - Celahye
- Pınarhisar - Sütlüce
- Lüleburgaz - Evrensekiz
- Pehlivanköy - Hıdırca

Konusu
Sulama Göleti
Sulama Göleti
Sulama Göleti
Sul. Tes. Tamam.
Göl. Sul. Tamam.
Gölet Tamam.
Gölet Tamam.
Arazi Tesviye
Arazi Tesviye

Keşif Bedeli
TL.

G. Tem.
TL.

ÎHALENÎN
Günü
Saati

58.317.948

1.749.539

3/5/1983

99.703.172

2.991.096

3/5/1983

16.00

53.414.053

1.602.422

4/5/1983

11.00

8.940.798

268.224

4/5/1983

16.00

7.268.433

218.053

5/5/1983

11.00

5.187.602

155.629

5/5/1983

16.00

5.198.584
20.848.800

155.958
625.464

6/5/1983
6/5/1983

11.00
16.00

16.243.500

487.305

9/5/1983

11.00

11.00

A — Yukarda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gere
ğince, kapalı zarf usulü ile TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinin, özel İdare Işhanı K a t . 3 Kırıklareli adresindeki idare binasında
eksiltmeye çıkarılmıştır.

1 — a) Yukarıdaki 1, 2 ve 3 nolu işler için en az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi ile 1983 yıliı fiyatları ile
değerlendirmek suretiyle ve keşif bedellerinin en az yansı kadar, ilgili kuruluşlardan alınmış benzer iş bitirme veya yönetme bel
gesini,
b) 8 ve 9. sıra no'daki işler için en az keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini ve 1983 yılı birim
değerlendirmek suretiyle, keşif bedelinin en az yansı kadar, ilgili kuruluşdan alınmış iş bitirme belgesini,
c)
sini.

fiyatlarıyla

4, 5, 6 ve 7. sıra no'daki işler için en az keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi veya benzer iş bitirme belge
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B — Yukarıda belirtilen işlere ait eksiltme dosyalan, hergün çalışma saatleri içerisinde bedelsiz olara kgörülebilir. isteklilerin,
işe müracaat son günü olan 28/4/1983 tarihinde saat 17.30'a kadar TOPRAKSU Kırklareli Ekip Başmühendisliğine verecekleri dilek
çelerine :
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Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü TOPRAKSIZ III. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Ekip
mühendisliğinden :

a) Yukarıda 1, 2 ve 3 sıra no'daki işler için miktarları eksiltme dosyasında belirtilen ana inşaat makinalarına (Dozer, Yük
leyici, Baraj tipi keçi ayağı) sahip olduğuna ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dari noter tasdikli envanter ve
demirbaş defteri ile Maliye'ce veya Vergi Dairesi'nce tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noterden tasdikli suretleri
ile 1983 yılı içinde satın alınmış olan makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği yevmiye defteri ve defter-i kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerini (proforma fatura kabul edilmez), istekli şirket ise makinalann şirket adına
kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri,
b) Bütün işler için, miktarları ve çeşitleri eksiltme dosyasında belirtilen yardımcı inşaat makinaları ile alet ve ekipman
lara ait noter tasdikli kira mukaveleleri (kiralanacak ise) ile bu makinalann kiraya verene ait olduğuna dair (kiralanmayacak ise
kendisine ait olduğuna dair) kamyon ve traktör için trafik ruhsatnamesinin aslı veya noter tasdikli sureti, diğer iş makinaları,
alet ve ekipmanların ise demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defter-i kebir kayıtlarının asılları veya noterden tas
dikli suretlerini (2a 2b'de istenilen makinalann, alet ve ekipmanların halen bulunduğu yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bil
diride gösterilecektir.)

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı teknik personele ait teknik personel bildirisini, (Örnek: 3).
5 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçesinin veriliş tarihinde adına taahüde bağlanmış
veya bağlanacak olan işleri, kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini (örnek: 4).
6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli işyeri görme belge
sini,

RESMİ GAZETE

3 — Bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini, (Örnek: 2/a ve 2/b).
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2 — Yapı araçları bildirisini;

7 — Kanuni ikametgâhlarını belirleyen belgelerini ekleyerek bu işler için «yeterlik belgeleri» almaları şarttır.
C — Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 no. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve
O n a n m İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır.

E — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
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D — İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte, usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzu veya banka
mektubunu, 1983 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası belgesi veya noter tasdikli suretini, istekli ortaklık olduğu takdirde bu belge
lere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgelerini, usulüne uygun olarak 2490
sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce makbuz karşılığı İhale Komis
yonu Başkanlığına verilmesi lâzımdır.

Bölgesi
Boyalı

Deposu
Yolcatı

>

»

Çameli

»

Düzençam

»
»
>

•
»
»

Göldağı

Meşelik

»

•*

»

Çameli

Emcik Or. İçi

YEKÛN
Çz. Çam Lif - YongaOdunu

MİKTAR I
Adet
Hacim

M ı ı h n m m o n Rcufal

Lira K r .

% 7,5 Teminat
Lira K r .

1

60

19.669

12.000,—

17.800,—

5

759

169.312

9.900.—

125.800,—

3

577

117.526

7.400,—

1

96

10.931

3.050,—

65.400.—
2.600 —

50

5331

1559.989

71

6455

1804.759

6.000,
8.700,

12.000,—
3.650,—

1.293.700.—
1.120.400,—

17

3360

634.886

9.500,

5.850,—

369.500,—

20

3884

533.454

7.000.

3.000 —

205.300,—

4

1872

156.712

3

373

58.996

7

493

178.722

5.750,—

77^00.—

4

220

64.601

4.250,—

20.600,—

1

75

8.214

3.300,—

2.500,—

1

48

12.497

12.000,—

11.300,—

3

248

59.665

9.900,—

44.400.—

1

66

14.463

7.400,—

8.100,—

4.000,—
6.800,

7.800.—

47.100,—
32.900,—

1

446

22.097

6.200,—

10.300,—

10

Ster

930.000

1.800,—

126.100,—

203

24371

5426.513

Ster

930.000

3.581.300,—

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri açık artırma ile 15/C model şartname gereğince 21/4/1983 tarihinde Perşembe
günü saat 14.00 de Çameli Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda Komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.
Taliplilerin belirtilen gün ve saatte şartnamede istenilen belgeler ile birlikte teminat yatırarak Komisyona müracaatları ilan
olunur.
5409 /1-1
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»

3. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. N . B. Çz. Tomruk
3. S. K. B. Çz. Tomruk
Çz. Sanayi Odunu
3. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. K. B. Çk. Tomruk
3. S. N . B. Çz. Tomruk
3. S. K. B. Çz. Tomruk
2. S. Çz. Maden Direk
Çz. Tel Direk
3. S. N . B. Ard. Tomruk
3. S. K. B. A r d . Tomruk
Ardıç Sanayi Odunu
3. S. N . B. Çk. Tomruk
3. S. N . B. Çz. Tomruk
3. S. K. B. Çz. Tomruk
2. S. Çz. Maden Direk
Çz. Lif - Yonga Od.

Parti
Adedi
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Çameli Orman İsletme Müdürlüğünden:
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Türkiye Çimento T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
VANTİLATÖR İMAL ETTİRİLECEKTİR.
Adıyaman, Ladik (Samsun), Ergani (Diyarbakır) ve Siirt (Kurtalan) tesis
lerimizin ihtiyacı olan 12 adet vantilatörün elektrik motorları ile birlikte komple
olarak imal ettirilecektir.
Bu işle ilgili şartnameler Eskişehir Yolu 7. K m . Ankara adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat. 4 Salıpazarı - İs
tanbul adresindeki Alım ve Satım Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
Teklif verme son günü 26/4/1983 saat 15.00 olup postada vaki gecikmeler
nazara alınmaz.
Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamak
ta serbesttir.
5833 / 2-1

«

Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Müdürlüğünden:
1 — İzmit Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Sahasında Birikmiş
olan aşağıda miktarı belirtilen kullanılmayan boş variller şartnamemiz esasları
Dahilinde (Kapalı zarf) teklif alma usulü ile satışı yapılacaktır.
Malzemenin Cinsi: Kullanılmayan boş varil, Miktarı (Adet) : 25.000
+ % 40, Tahmini Bedeli: 13.750.000,— TL.. Geçici Teminat: 412.500.— TL.
2 — B u işe ait geçici teminat yukarıda gösterilmiştir
3 — B u işe ait şartname Petril Ofisi Madeniyağ ve Gres Fabrikaları Mü
dürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilecektir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 2/5/1933
tarihinde saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine (kullanılmayan boş varil satışına
ait tekliftir) ibaresini yazarak Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine teslim edilmiş
olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır.
5 — Teklif Mektupları 2/5/1983 günü saat 15.00'de satmalına
komisyon
Başkanlığında açılacaktır. Firma yetkilileri isterse toplantıya iştirak edebilirler.
6 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı ihaleler kanununa tabi olmayıp ihaleyi
yapıp yapmamakta veya fiyat yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip
vermemekte serbesttir.
5834/2-1
Taşköprü Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesinden:
1 — Müessesemiz çevresinin ihata duvarı ile çevrilmesi ve işletme ile ma
mul ambar yollarının betonla kaplattırılması işçiliği kapalı teklif mektubu usulü
ile yaptırılacaktır.
2 — B u işler için lüzumlu olan biriket, çimento ve kum Müessesemizce kar
şılanacaktır.
3 — Teklif mektuplarının en geç 27/4/1983 Çarşamba günü saat 16.00'ya
kadar Müessesemize verilmiş olması gerekir bu tarih ve saatten sonra verilecek
teklif mektupları geçersizdir.
4 — ilgilenecekler teklif mektupları ile birlikte Müessesemize her iş için
300.000.— liralık muvakkat teminat yatıracaktır. Muvakkat teminat nakit ve Ban
ka teminat mektubu şeklinde olabilir.
5 — Müessesemiz ihaleyi komple veya ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
6 — Teklifler, yapılacak işlerin müessesemizde görülüp şartnamesinin ince
lenmesinden sonra verilecektir.
7 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
5828 /1-1
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Kastamonu 11 Daimi Komisyon Başkanlığından :
1 — özel İdare Müdürlüğünce yaptırılacak olan 10 daireli ve 20 daireli lojman
inşaatı 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltmeye ko
nulmuştur.
2 — 10 daireli lojmanın keşif bedeli 42.500.000,— lira olup, geçici teminatı
1.275.000,— Liradır, 20 daireli lojmamn keşif bedeli 85.000.000,— Lira olup, geçici
teminatı 2.550.000,— Liradır.
3 — Eksiltme 11 Daimi Komisyon Başkanlığında 2/5/1983 Pazartesi günü 10
daireli lojman saat 15.00 de, 20 daireli lojman saat 16.00 da özel İdare Müdürlüğü
binasındaki 11 Daimi Komisyon salonunda yapılacaktır.
4 — İhale ile ilgili dosya ve gerekli bilgiler özel İdare Müdürlüğü ile Bayın
dırlık Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için :
1983 yılına ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini, müracaat dilekçeleri ile bir
likte sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel
bildirisi, taahhüt bildiriş* Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
müteahhtilik karnesi aslını ibraz suretiyle (Bayındırlık Müdürlüğü belge komisyo
nundan alacakları eksiltmeye girme belgesini) teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2/5/1983 Pazartesi günü 10 daireli lojman
İçin saat 14.00'e, 20 daireli lojman için saat 15.00'e kadar makbuz karşılığında İhale
Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/4/1983 günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
5550 / 1-1
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Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden:
K A P A L I TEKLİF A L M A K SURETİYLE TALİ HASILAT MADDELERİ
V E YARI M A M U L KROMLU Y A R M A DERİ SATILACAKTIR.
1 — Bunlara ait satış şartnamesi Beykoz'daki Müessesemiz merkezinden te
min edilecektir.
2 — Teklifler engeç 20 Nisan 1983 günü saat 16.00'ya kadar, Müessesemiz
Muhaberat servisine verilmiş olacaktır.
3 — Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tama
men serbesttir.
5830/1-1
•)
İstanbul Jan. İkmal Merkezi K. lığı 2 No. lu Satınalma Kom. Bşk. lığından :
Jandarma Birlikleri ihtiyacı İçin 9.000 Adet Uyku Tulumu 2490 sayılı Kanunun
31. maddesine göre kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır. Tamamı bir İstekliye ihale
edilebileceği gibi eşit miktarda ayrı ayrı i k i istekliye de ihale edilebilir. Tamamının
muhammen bedeli 56.250.000,— Lira geçici teminatı 1.687.500,— Liradır. Yarısının
muhammen bedeli 28.125.000,— U r a , geçici teminatı 843.750,— Uradır. Eksiltme
2 Mayıs 1983 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. Bu İşe ait evsaf ve şartname
İstanbul. Ankara, İzmir Jan. Satın Alma Kom. Başkanlıklarında görülebilir. İstek
lilerin geçici teminatlariyle, kanunen istenilen belgeleri ve teklif mektuplarını ihale
saatinden en az bir saat önce Komisyonumuza medmeleri şarttır. Her türlü gecikme
ler kabul edilmez.
5548 / l - l
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Trabzon
DSİ. X X H . Bölge Müdürlüğünden :
Bölge Müdürlüğümüz 1983 yılı Yatırım Programında bulunan aşağıda beyanı
yapılan «Torul ve Kürtün Barajları Yaklaşım Yolu (Km. 24 + 756 üe K m . 28+463
arası) I. kısım emanet İnşaatı» işi 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi esaslarına göre
kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme aşağıda belirtilen gün ve
saatte Trabzon Yalıncak Köyündeki DSİ. X X I I . Bölge Müdürlüğü binasında toplana
cak emanet komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme dosyası doküman
ları anılan Bölge Müdürlüğünün Proje ve İnşaat Fen Heyeti Müdürlüğünde isteklilerlnce tetkik edilebilecektir.
işin Adı : Torul ve Kürtün Barajları Yak. Yolu (Km. 24 + 756 ile 28 + 463 arası)
I. Kısım Emanet İnşaatı, İşin Keşif Bedeli : 251.000.000,— TL., Geçici Teminatı :
7.543.750,— T L . , Son Müracaat Tarihi : 28/4/1983 günü saat 17.30'a kadar, İhalenin
Tarihi : 2/5/1983 günü saat 10.00 da.
isteklilerin :
1 — Dilekçelerine ekliyecekleri Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az (B)
grubundan işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ve en az bir defada
100.000 000,— TL. lık işin bitirildiğine dair iş bitirme belgesini,
2 — 1983 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
Şirket ise;
a) Şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir vesikayı,
(Bunun davet tarihinden sonraki bir tarihli olması şarttır.)
b) Şirketin sirküleri veya şirket namına teklifte bulunacak kimselerin bu şir
ketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesini.
3 — Makina ve Teçhizat bildirisini-,
a) Bu İşte kullanılmak üzere 1 adet D9 veya muadili buldozer, 2 adet D8 veya
muadili buldozer, 3 adet paletli delici (trackdrill), 2 adet 750 c.f.m.'lik kompresör,
1 adet 365 c.f.m.'lik kompresörün istekliye ait olduğunu kanıtlayan belgeleri,
b) Bu işte kullanılmak üzere 2 adet 1,5 Yd 'lük yükleyici, 1 adet titreşimli
silindir, 1 adet arazöz, 10 adet en az 10 tonluk kamyon, 1 adet grayder ve yeterli mik
tarda betonlyer ve vibratörün istekliye ait olduğunu veya kiralayacak ise kiraya veren
şahıs veya firmadan alınmış noterden tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın
kiraya verene alt olduğunu kanıtlayan belgeleri ve işin başlangıcından is bitimine
kadar şantiyede hazır bulundurulacağına dair uygun olarak tanzim edilmiş taahhüt
nameyi,
3

4 — Mali durum bildirisini,
5 — Teknik personel bildirisini,
8 — Son i k i yılda bitirdiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin keşif be
delleri ve bitim tarihleri ile müracaat tarihine kadar yapılan iş bedellerini gösterir
belgelerle birlikte müracaatın son günü mesai saati bitimine kadar Emanet Komis
yonuna başvurmaları ve eksiltmeye girebilmek için 29/4/1983 günü mesai saatleri
İçinde iştirak belgesi almaları,
7 — Yukarıda yazılı geçici teminatı Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlık Mü
dürlüğüne işin adına yatırarak usulüne uygun olarak hazırlayacakları eksiltme zarf
larını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Emanet Komisyonu Başkanlığına alındı
karşılığında vermelerinin gerekli olduğu İlân olunur.
N O T : Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5837 / 2-1
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
12.000 Kg-. Ferro Mangan (% 70 - 75 Mangan, % 0 - 6 Karbon) Satın Alınacaktır.
1 — MUessseemiz ihtiyacı olan 12.000 K g . Ferro Mangan sözleşme örneği ve
eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alı
nacaktır.
2 — Eksiltmesi 28/4/1983 tarih Perşembe günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu İşle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi İhale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
5551 / 1-1
6 Kalem Saç Levha Satın Alınacaktır.
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 6 Kalem Saç Levha sözleşme örneği ve eksiltme
şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltme 28/4/1983 tarih Perşembe günü saat 14.15 de Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları İle birlikte kapalı teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle İlgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden İşi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe İhale etmekte tamamen serbesttir.
5552/1-1
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından 1 — Takriben 110 ton + % 10 toleranslı (6200 adet) 1,5-2 mm kalınlığın
da, St 37 kalitesinde sacdan mamul kablo taşıyıcıları sıcak daldırma metodu ile
galvaniz kaplattırılacaktır.
2 — İhale 25/4/1983 günü saat 15.00'de Fabrikamız Ofis binasında, kapalı
zarfla teklif alma usulü ile yapılacak olup, isteklilerin tekliflerini belirtilen gün
ve saatte kadar Fabrikamız Muhaberat Servisi'ne teslim etmeleri gerekir.
3 — Geçici teminat TL. 465.000,— (Dörtyüzaltmışbeşbin ve /
lira) olup,
k a f i teminat ihale fiyatının % 10 (On)'udur
4 — İstekliler ihale evrakının TL. 2.000,— (İkibin lira) bedel mukabili Fab
rikamız Ticaret Servisi'nden temin edebilirler.
5 — 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi tamamen ya da
kısmen yapıp yapmamakta veya işi dilediğine, dilediği miktarlarda verip mermemekte serbesttir.
5836/2-1
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T.K.Î. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden:
İNŞAAT İHALESİ İLÂNI
1 — Müessesemizin Malatya Oto Kantar ve Sundurma inşaatı işi kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli 9.500.000,— TL. dir.
3 — Geçici teminat miktarı 285.000,— TL. dır.
4 — Eksiltme dosyası Ankara'da Müessese Merkezi İnşaat Müdürlüğünde
(TJC.I. Hipodrum Caddesi Ankara) ve (K.S.T. Malatya Şubesi Müdürlüğünde gö
rülebilir.
5 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için aşağıdaki belgelerin en geç
27/4/1983 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Merkezi Muhaberat
Servisine vermeleri veya göndermeleri gerekmektedir.
Iş bu belgeler Yeterlik Belgesi Komisyonu tarafından değerlendirilerek ev
rakları kabule şayan görülenlere 28/4/1983 Perşembe günü mesai saati içinde
«Yeterlik Belgesi» verilecektir.
A — Yapı araçları bildirisi.
a) Bir Adet damperli kamyon
b) B i r Adet betoniyer
Bildirime; belirtilen araçların, kendi mülkiyetlerinde olduklarım
gösterir
veya noter tastikli taahhüt belgelerinin eklenmesi şarttır.
B — Teknik personel bildirisi
a) Bir Adet İnşaat Mühendisi veya M i m a r
b) Bir Adet inşaat kalfası
Bildirime; belirtilen personele ait noter tastikli taahhüt belgelerinin eklen
mesi şarttır.
C — Taahhüt beyannamesi,
D — Sermaye ve Kredi imkânlarım bildirir bankadan onaylı mali durum
bildirisi,
E — Bayındırlık Bakanlığından almış pldukları (C) grubundan ve en az
işin keşif bedeli kadar bir işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesi. (Karne aslı ile birlikte noter tastikli bir suretinin müştereken ibrazı
şarttır).
F — Geçici kabulü de yapılmış ve en az işin keşif bedeli kadar benzeri
bir işi taahhüt suretiyle (taşaronlar hariç) şantiye veya kontrollük teknik elema
nı olarak bitirdiği veya denetlediğine dair belge (Iş Bitirme - Denetleme Belgesi
nin aslı ile noter tasdikli bir suretinin ibrazı şarttır).
6 — Eksiltmeye girebilmek için.
A — isteklilerin Müessesemizden almış olacakları «Yeterlik Belgesini»
B — Geçici teminatını (Şartnamenin 8. ve 9. maddeleri hükümleri uyarınca),
C — İkâmetgâh belgesini,
D — 1983 yılında kayıtlı olduğunu belirtir noter tasdikli Ticaret
Odası
Belgesini,
E — İmza sirkülerini,
F — İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olduklarını gösterir belgeyi, (özel
ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
G — istekli bir ortaklık olduğu takdirde;
a) Ortaklığın idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sici
line kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya sair bir resmi makamdan ortaklık
siciline kayıtlı ve halen faaliyette, olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilân gü
nünden sonra alınmış bir belgeyi,
b) Ortaklığın sirkülerini veya ortaklık adına tekliflerde bulunacak kimse
lerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noter tasdikli belgeyi,
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c) Yabancı ortakların (b) fıkrasındaki belgelere haiz bulunması ve Türki
ye şubesi olmayan ortaklıkların belgelerinin ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarmca onanmış olması,
H — Eksiltme şartnamesinde belirtilen şekilde hazırlayacakları fiat teklif
mektubunu,
Kapalı bir zarfın içinde 29/4/1983 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Müesse
semiz Muhaberat Servisine vermeleri veya göndermeleri ve aynı gün saat 14.00'de
teklif zarflarının açılışında hazır bulunmaları gerekmektedir. Telefon veya telg
rafla yapılan müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — (5). maddenin E ve F fıkralarında belirtilen müteahhitlik karnesi ve
İş bitirme Denetleme Belgelerinin asıllarının dışında ibraz edilmiş bulunan hiç
bir belge iade edilmeyecektir.
8 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp; yeterlik verip verme
mekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine gördürmekte serbesttir.
5825 /1-1
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından:
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve ihale tarihi yazılı malzeme
2490 sayılı kanunun 40. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye
çıkarılmıştır.
Malzemenin C i n s i : a) Yatay Başlıklı Hidrolik garaj krikosu, Miktarı, 81 Ad.
Tahmini Bedeli: 7.290.000.—. Geçici Teminatı: 218.700.—, Şartname Bedeli.- 500.—
TL., İhalenin Tarihi: 3/5/1983, Saati: 15.00,
2 — Eksiltme ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Y S E
Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şrtname dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedelle 10 Kat 6 No'lu
odadan temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale
konusu belirtilerek M a l Müdürlükleri veya Defterdarlık Veznelerine yatırılarak
alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de şart
name gönderilir.
4 — Yukarıda gösterilen ihaleye katılacak firmalar en geç 22/4/1983 gunu
mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde
bulunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarım 26/4/1983 tarihinden itibaren öğ
renebilirler.
5 — İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine,
a) Atölye ve teknik personel bildirisi
b) Makina teçhizat ve tezgah bildirisi
c) Bankalardan alınmış mali referans mektupları
d) Sanayi Odası kapasite raporu (süresi geçmemiş olacak)
e) TSE'den alınmış standartlara uygunluk belgesini ekleyeceklerdir.
f) Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. Ancak imalatçı firmanın
yetkili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalatçı fir
maya ait belgeleri dilekçelerine ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almak için baş
vuruda bulunacaklardır.
6 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ve limit içi geçici teminat
mektubu veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektupla
rını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığı
na teslim etmeleri şarttır. (Kat: 10, 7 No. l u Oda).
7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeye
ceği ilân olunur.
5832 /1-1
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Hayrabolu Belediye Başkanlığından :
1 — Hayrabolu Belediyesi Kültür Merkezi İkmal İnşaatı 527 sayılı Kanuna göre
1984 yılına sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 30.000.000,— TL. sidir.
3 — Eksiltme Hayrabolu Belediye Başkanlığı odasında ihale komisyonunda
29/4/1983 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Başkanlığımızda mesai
saatleri içerisinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden :
a) 900.000,— Liralık geçici teminatım,
b) 1983 yılına ait ticart veya sanayi odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi ola
naklarım açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi,
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları işin keşif bedeli kadar (C) grubundan mü
teahhitlik karnesi aslı veya noterden tasdikli örneğini ibraz suretiyle Tekirdağ B a 
yındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 29/4/1983 Cuma günü saat 14.00'e kadar
makbuz karşılığı ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir .
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 26/4/1983 Salı günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar, postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
5549 / 1-1

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:
FOTOSEL SİSTEMLİ KAĞİT KESME MAKİN ASI V E TEL DiKİŞ
M A K l N A S I SATIN ALINACAKTIR.
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'de: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal
Müdürlüğümüz,
2 — istanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han K a t : 4-5
deki
Mümessilliğimiz,
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Cad. N o : 57 deki Genel Müdürlüğümüz
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mek
tuplarım geçici teminatlanyla birlikte engeç 11 Mayıs 1963 -Çarşamba günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilân olunur.
5824 / 1-1

Çeşitli ilânlar
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden :
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 70820/B No. l u plan.
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır.
tlânen ilgililere duyurulur.
Ada N o : K D : 3478 10525, Parsel N o : 18 1
5545/1-1
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Vakfın A d i : Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı.
Vakfedenler: Anadolu Üniversitesi Kurulmasına ve Yaşatılmasına Yardım
derneği.
Vakfın İkametgahı: Eskişehir.
Tescil Kararım Veren Mah. Adı: Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin
(4/1/1983) gün ve 1983/1 E. 1983/1 K. Sayılı kararı.
Vakfın Gayesi: (Anadolu Üniversitesinin yaşatılmasını ve gelişmesini sağ
lamak, bu kuruluş için gerekli bina ve tesislerin teminine çalışmak bilimsel araş
tırma tesislerine yardım etmek, gerekli öğretim üyelerinin teminine çalışmak ve
Üniversitenin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fizik
sel açılardan gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmak için her türlü gi
rişim ve tasarruflarda bulunmaktır.
Vakfın M a l Varlığı: 1.000.000 TL. dır.
Vakfın Organları:
1 — Vakıf Yönetim Kurulu,
2 — Vakıf yürütme kurulu,
3 — Başkanlık,
4 — Danışma kurulu.
Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzü
ğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.
5826 /1-1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :
i l i : Ankara, İlçesi: Bala, Köyü veya mevkii: Aşıkoğlu, Madenin cinsi: Alçıtaşı, Ruhsatnamenin tarihi, numarası: 14/6/1979, 52/27
HUDUTLARı:

Kuzeyi: 1/25.000 İlk Kırşehir 1 - 30, d3 paftasında şeklen mevcut 1121 rakımlı
nirengi noktasına 38.00.00 grat semt ve 16975 metre mesafede bulunan 6 nolu hudut
noktası beton sütunundan 94.79.39 grat semt ve 262.84 metre mesafede bulunan 7 nolu
hudut beton sütununa doğru hat.
Doğumu : 7 Nolu hudut beton sütunundan 189.45.10 grat semt ve 95.05 metre
mesafede bulunan 8 nolu hudut beton sütununa doğru hat.
Güneyi: 8 Nolu hudut beton sütunundan 283.55.10 grat semt ve 182.81 m. me
safede bulunan 9 nolu beton sütuna, buradan 294.68,04 grat semt ve 63.51 metre me
safede bulunan 10 nolu hudut beton sütuna kırık hat.
Batısı: 10 Nolu hudut beton sütunundan 379.66.40 grat semt ve 119.74 m. me
safede bulunan 6 nolu hudut beton sütununa doğru hat.
Yukarıda mevki, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Alçıtaeı madeni için A l 
tıntop Alçıtaşı ve Maden lal. Nakliyat, Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. uhdesine 10 yıl müd
detle işletme ruhsatı verilecektir.
İtirazı olanların bu İlânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten İtibaren on beş gün
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müddetin
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayıh Maden K a 
nununun 55. maddesi gereğince İlân olunur.
6415 / 2-2
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Sosyal Sigortalar Kurumu Çankaya Bölge Müdürlüğünden
Müdürlüğümüzde işlem gören aşağıda unvanları yazılı işverenlere ait mahiyeti belirtilen işyerlerinden dolayı 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 79 ve 60 maddelerine istinaden tahakkuk ettirilen borç, yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
130 maddesi ve Sosyal Sigortalar işlemleri Tüzüğünün 49 maddesine istinaden kanunen tutulması gereken muhasebe kayıtlarının
Kurumumuz yetkili memurlarına teftişe ibrazı işveren adreslerine tebliğ edilmek işlenmişse de mumkun olamamıştır
Ayrıca, dıger kanallarla da aranmasına rağmen adreslen tespit edilemediğinden bu defa 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre
ilanen tebligat yapılması zaruretinde kalınmıştır
Bu itibarla, ölçumleme borcunun 30 gun içinde Müdürlüğümüz Veznesine ödenmesini belirtilen devre ile ilgin işyeri muha.
sebe kayıtlarının 15 gün içinde Müdürlüğümüze ibraz edilmesini aksi takdirde gereken kanuni işlemlerin yapılması cihetine gidile
cegi. ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur

İşyeri No

İşverenin
Adı Soyadı

İşverenin Adresi

Unvanı

285204775504

Salım
Yenişehir Bayında Sok Kapri
Altınkesen No 7 Ankara
Gazino
Pavyon
4 4003 56007 04 07 Ahmet
Demırllbahçe Erdiren
Çetin
Sok No 5/6 Ankara
İnşaat

Borç Devresi

Prim
TL

G Zammı
TL
1463 —

Toplam
TL

Faiz
TL

1/6/1973

31/12/1973

7 316 54

10 400 — 19 179.54

1/5/1973

30/2/1075

21 901,22

4 38024 29 432 70 55 714 16

4 4003 56487 04 07 Abdülbakl Bahçehevler 46 Sok
Akdoğan No 10 Ankara

İnşaat

1/6/1973 • 30/6/1977

49 888 40

9 977,68 63 869 01 123 73509

4 4003 5660504 07 Agup
Selanik Cad No 16
Aslanoglu Ankara

İnşaat

1/4/1973

30/8/1074

38 243 —

7 249 — 49 078.— 92 570 —

2 8331 57333 04 0/ Nazım
Tekin

Soysal Işhanı Kat 1
No 107 Kızılay-Ankara,

4 4003 6965004 15 Hacı
Özturk

Kurtuluş Mah 1309 Sok
Bila No Kırıkkale
İnşaat

1/3/1973

2-2081 69705 04 07 Dursun
Yeşilyurt

Samsun Yolu Üzen
Dutluk Mevkii Ankara

Mobilya
Atölyesi

1/1/1973 • 31/12/1974

4 4003 83786 04

Kurtuluş Mah 232 Ada
1B2 Parsel Kırıkkale

İnşaat

Ayşe
Aslan

İşyeri No

İşverenin Adı, Soyadı

4 40035354104 07

Yusuf ve Mehmet Baykal-Alı Özsoy
4 4003 56023 04 07 Süleyman Sadık İhsan
Yegenoğlu
Z 7130 50266 04 07 Ali Ozkaya

1/3/1973 • 30/12/1080 58 944 — 42 633,— 33117 — 134 604 —
30/7/1073

1 989,40
3 820 —

l 164,—

2 315 —

463,—

19/6/1973 • 17/9/1973

İşverenin Adresi
Başak Sokak No 28/E
Kucukesat/ Ankara
Dikmen Orta Bekçilik Mah
No 587 Ankara
Gazı Mah Adanır Sok
No 14 Ankara
Balgat Konya Yolu
No 1246 Ankara
Kesit Galip Cad Ünye Sok
No 5/2 Ankara

397 88

Unvanı
İnşaat
İnşaat

2 769.87

5 15715

719075

14 874 —

3 100 —

5 878 —

Kayıt ibrazı Devresi
14/11/1072
3/5/1973

8/6/1974
3/5/1977

Munubusle
dolmuş

1/5/1973 ila kapanışa kadar

Tahmil
Tahliye
İnşaat

1/5/1973 ila günümüze kadar

Z 7141 56338 04 07

Bekir Can

4 40035636504 07

Muharrem Ozsoy

4 40035647004 07

Haydar Ajca

Sanatoryum Cad Hoşbeş
Sok No 1/18 Ankara

İnşaat

15/8/1973 ila Kesin kabule kadar

4 4004 564880407

Alaattin Ülger

Çankaya Sosyal Konutlar
Arıtım Sok No 8/3 Ankara

Demir
doğrama
Sıhhi tesisat
işleri

4/5/1973 ila kapanışa kadar

24/5/1973 27/8/1975
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A HAP

TÜRK E A l . T A S I A . :
YILI

BÎLAJ.ÇOEU

AKTİF

PASİF

Tt'rk L i r a s ı
K A S A

T . C . I EHKEZ

EAI>KAn

EA1KALAF
Vadesiz: 5.C21.519.306.62
/adell :2O.689.98O.5C0.-

WKJL DEÛERLER

CÜZDAM
o a ve Uzun Vadeli
, „ „„„
,, , , ,

v a d e l 1

r t

62EL

10.0°9.272.644.36

İthalat Teminatları

Z

406.351.874.49

30.083.993.524.06

PA-KALAK

112.679.015.44
203.347.5°8.40

vadeli! ? 9 . 3 J İ : 6 5 İ : 7 8 ° : i 6
KEVCJAT

^

^

A

2

' 2

9 8 6

-'

5 6

-'*

3

5.429.060.87

GECİKrtî ALACAKLILAR
AKTİFLER

TAT-SÎLI

AKTÎFLEJTTRlXMJ LİDERLER
K a y ı t l ı teier

^

18.184.692.85
3.600.000.-

6.484.878.201.49

21.194.7^3.71
llrtt.1,

A-BT.

29.oo(,.ie7.os
8.799.603.37
TOFLAJ"

Ticari t'evduat
Eankalar Vev.
Tasarruf rev.
^
''^
DCvîZ TEVDİATI

.tp
ALACKLILAR
DİÎER PASİFLER
n

141.041.747.621.32

25.011.460.72

L E p î

3.114.002.264.99

f'UHTELİr

K

46.149.558.965.51
94.892.168.655.31

vadesiz
Vadeli
1.371.977.570.46
' llb .Ûbti.'/12
,°f
119.478.635.76
51.919.929.47 2 5 1 , 5 7 7 . 3 2 0 . 5 7
".860.171.87
8.172.799.86
1.072.140.334.61
1.072.140.334.61

5^863.548.899.83
2.443.218.678.47

W

NAZİK HESArLAR

TOFIAK

Kefaletlerimiz :
46.827.681.628.^3
Kabullerimiz
:
38.505.957.992.39
Difer ^azım Hes :
9.558.549.034.79
GH.EL T1PLAI.

46.149.558.965.51
94.892.188.655.Sİ
,
^, „ , „ , _ .
„
141.041.747.621.32
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43.680.000.

2K184.736.3C
96.679.668.78

:94.192.225.38

1C7.551.656.26

İZ

rAZIN « - F £ A r « ( R

1.377.462.952.80

13.987.000.-

T.C.KERKSZ TANKASI
HESAPLAR KAR^ILIÎi
Transfer Emirleri
: 2.467.443.40

12.398.°15.2f1.52

reSAfLAR(T.C.!erke
Bankası)
YEDEKLER KİR:.KIYfETLCR

E A r i T DEŞERLER
ferk.ller:.
34.771.049.34
aayri Nerkul: ieO.000.000.

DÎJER

°6.C00.000.-

K ARLILIKLAR

tvi'TFLlr EO=CLJLAR

l;TÎFAKLErİ!

Yabancı Fermayel44.C00.000.(8.228.57? 717.50)
VAPAKCI SERKAYE E V A L U A S Y O K D E Ğ E R İ
(«8.228.572xl64.90-17.5C.l£7.4C
YEDEK AKÇELER
Kanuni Yedek Akçeler :203.345.84ı.77
İ h t i y a r i Yedek Akçe. :203.006.03?.72

169.820.133.

„ „„„ , , „

KAMJtl

267.829.599.42

Lirası

24O.OO0.0OO.-

İOO.COO.OOC-

2.200.Ê42.617.16
'.ZSL

SEPKAYE
Yerel Sermeve:
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r ı s a

?79,7i,7,46? .29

25.711.499.806.62

NSYD'JAT KARGILIKLARI
KREE^LER

TUrk
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31.İS.W

..21*12.1962..

K Â R VE ZARAR HESABI

GELİRLER

G İ D E R L E R (Expenses)

320.559.078.86

PERSONEL MASRAFLARI

(Revenues)

ALINAN FAİZLER

1.096.729.041.A2

Interest Earned

Staff Expenses

SECURITY AND BONDS REVENUES

513.35C772.55

Taxes And Fees
VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR

1.953.630.098.33

interest ond Commissions
AMORTİSMAN KARŞILIKLAR

I6.e74.492.04

442.996.733.75

K A M B İ Y O KÂRLARI

636.628.95:.5C

Exchange Profits

269.021.955.38

Other Expenses

MUHTELİF

KÂRLAR

Othe' Profits

2.752.1C6.E0S.6?

3.073.636.397.16
?.445.218.676.^7

5.516.655.C75.63

5.516^855.075.63

5.516.855.075.63
582.1

Sayfa : 63

PROFIT

BANKA HİZMETLERİ KARŞILIĞINDA
ALINAN FAİZ VE K O M İ S Y O N L A R

32O.06C.C11.29

Banking Comm and Charges

Depreciation and Provisions
DİĞER MASRAFLAR

Commissions Earned

68.113.530.C7
RESMİ GAZETE

ALINAN K O M İ S Y O N L A R

VERGİ VE HARÇLAR
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ISTANBUL AND ANKARA BRANCHES
PROFIT AND LOSS STATEMENT AS AT
31.12.1982

Sayfa: 64
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Resmî Gazete Aboneleri ile İşletme Müdürlüğümüzle temasta
bulunanların bilgilerine sunulur.
isletme Müdürlüğümüzle İs iuyklsl balaaan tüzel ve toel küjilerta BeHnl
Gazete abone ve llftn ücretleri ile kitap havalelerinde meydan* gelecek karışık
lıkları önlemek İçin 1/11/1981 tarihinden itibaren;
1 — Resmi Gazete'de çıkacak ilân ücretlerinin Ziraat Bankası Dışkapı
Şubesi - Ankara 640-64 sayılı hesaba.
2 — İsletmemizin yayınladığı veyahut İsletmemizde satılan her türlü k i 
tap ve yayın ücretinin Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 9 4 0 - 6 6 sayılı
hesaba.
3 — Resmi Gazete abone ücretinin abone parası ise eskiden olduğu gibi
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 640-37 hesaba.
Makbuzların yatırılması ve bu yatırmalara ait birer nüshası veyahut foto
kopisinin istek belirtilen bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi
halinde abone işlemi yapılır, veyahut talep edilen kitaplar gönderilir.
Abone ve istek sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmi Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanun :
2814

1

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Kanunu

Yürütme ve İdare Bölümü
Bakanlar Kurulu Kararı
83/6255 TS 2085 Karbon Siyahı Standardının Bir Bölümünün Değiştiril
mesi Karan

7

Yönetmelikler
— Havagazı Sayaçları AyaT ve Muayene Yönetmeliğinde DeglglkUk Yö
netmeliği
— Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

8
10

Tebliğ
— Kambiyo işlemleri Yapan Merkez Bankası Şubeleri Tesbit Tebliği

29

— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları

30

— İlânlar

31
KAftAKANUK MSIIffiVİ

