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KANUN
20.7.1966 Tarihli ve 77S Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Kanun No. 3016

Kabul Tarihi: 6.0.1984

MADDE 1. — 775 sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şelf i ide değiştirilmiştir.
Madde 26. — 25 inci maddede sözü gecen arsalar yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dahilinde ve tespit olunacak bedellerle kendilerine arsa verilmesi gerekenlere dağıtılır.
Arsa ve binaların halihazır durumları İle şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis veya satışları valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan emsal bedel üzerinden yapılır.
Binalar ve konutlar, valiliklerin teklifi üzerine, bu bedelin yüzde yİrmibeşi
(% 25) peşin olarak yatırılmak ve vade farkı alınmak kaydıyla taksitle de satılabilir.
Şahıslara veya kamu kurum ve kuruluşlarına, arsaların ve binaların satış
veya tahsisine dair esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
16/6/1984
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YÜRÜTME V E IDARE BÖLÜMÜ
Yönetmelik
Fırat Üniversitesinden:
Fırat Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
Madde 1 — 19 Şubat 1983 tarih ve 17964 Sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan
fırat Üniversitesi öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 7, 9/e, 10, 14, 16, 19 ve 20/d
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
M A D D E 5 — Kayıt Yenileme: Üniversitenin öğretim birimleri, normal öğre
MADDE 5 — Kayıt Yenileme: Üniversitenin öğretim birimleri, normal
tim süresi içinde öğretimin tamamlanabilmesi için, gerekli derslerin yarıyıllara
göre dağılımını gösterir öğretim programlarını ilan eder. öğretim programındaki
gör» dağılımını gösterir öğretim programlarını ilan eder. öğretim programındaki
herhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıllardan belirli ders veya dersherhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıllardan belirli ders veya ders
lerin başarılması önşart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmelerin başarılması önşart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilme
sinde önşart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınarak Fakülte
sinde önşart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınarak Fakülte
veya Yüksekokul kurullarınca tesbit ve ilân edildikten en az iki yarıyıl sonra uyveya Yüksekokul kurullarınca tesbit ve ilân edildikten en az i k i yarıyıl sonra uy
gulanır.
gulanır.

öğrenci Senatoca belirlenen kredi sınırını aşmamak şartı ile kendisini ilgilendiren programdaki derslerden almak istediklerini seçer, önceki yarıyıllarda
başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı veya başaramadığı önşart derslerini öncelikle almak zorundadır. Aksi takdirde, öğrenci bu dersi almış ve başarısız olmuş
kabul edilerek, Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenci kayıt için gerekli işlemleri,
bölüm başkanlığınca görevlendirilen akademik danışmanın nezaretinde Rektörlük
çe belirlenen usullere göre tamamlar. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden ' öğrenci sorumludur ve kaydını bizzat yaptırmak zorundadır. İlgili kurullar tarafından kabul edilir mazereti olmadan, belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen
veya zamanında bulunduğu yarıyılın ders programına yazılmıyan öğrencilerin
Üniversite ile ilişkileri kesilir.
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere, Rektörlükçe ençok bir yıl geçerli
bir kimlik kartı verilir.
MADDE 7 — öğretim Yılı: öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl 70 öğretim - eğitim günüdür. Bir sonraki öğretim yılının
başlama tarihi her yıl Haziran ayında Yükseköğretim Kurulunun benimseyeceği
ilkeler doğrultusunda Senatoca kararlaştırılarak ilân edilir.
MADDE 9/e — Sayısı ikiden az olmamak üzere yapılan ara sınavlarında (Üniversitelerarası Kurul tarafından bu hususla ilgili başka bir karar alınmadığı takdirde) ortalama olarak tam notun en az % 40'ını sağlaması şarttır. Bu şartı yerine
getiremeyen öğrenci genel sınava girme hakkı alamaz.
MADDE 10 — Sınav Dönemleri: Her yarıyıl derslerinin bitiminde, süresi iki
hafta olan bir sınav dönemi vardır. Güz yarıyılı bilimindeki sınavlardan sonra eğitim ve öğretime iki hafta ara verilir. Genel Sınavlarda başarısız olan öğrencilere;
Üniversite Senatosu, aynı sınav döneminde ve genel sınavların bitiminden en az
15 gün sonra olmak üzere, belirliyeceği tarihler arasında yalnız bir bütünleme
sınavı açılmasına karar verebilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa - t
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MADDE 14 — Kredi: Ders ve her türlü uygulamanın öğretim bakımından de
ğerlendirilmesi (Yükseköğretim Kurulunun kredisiz olacağına karar verdiği ders
ve uygulamalar hariç) kredi üzerinden yapılır. Bir kredi, en az 70* eğitim - öğretim
günlük süre içinde, haftada bir saatlik teorik: 2-4 saatlik laboratuvar, atölye, proje
çalışmaları veya problem çözümü; 1-3 saatlik seminer, 4-8 saatlik arazi veya klinik
çalışmalarına ait bir ölçü birimidir.
MADDE 16 — Başarı Notu: Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara
sınavlarında almış olduğu notlar ortalamasının % 60'ının, yarıyıl (yıl) sonu sınav
notunun % 40'ına ilavesi ile ve tam notun % 50'sinden aşağı olmamak kaydıyle elde
edilen nottur. Bu değerlendirme sonucuna göre, öğrenciye verilecek notlar, A, B,
C, E. F, G, K, T, Z harfleriyle belirtilir.

E)

Harfler

Notlar

Katsayılar

A (Pekiyi)
B (İyi)
C (Orta)

85-100
85-84
50 - 64

4
3
2

= Eksik, G = Geçer, K = Kalır, Z = Yarıyıl sonu sınavına giremez.

Z (Yarıyıl Sonu Sınavına Giremez) :
Bü yönetmeliğin 9. maddesindeki şartları yerine getiremeyen öğrenciye verilir.
F (Geçmez) :
Yarıyıl sonu sınavına girmiş olup, en az 30 puan almış olmak şartıyla başarı
notu 50 nin altında kaldığı için bütünleme sınavına girme hakkı bulunan öğrenciye
verilir.
T (Geçmez) :
Yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı almış olduğu halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girdiği bütünleme sınavında basan sağlıyamıyan yahut yarıyıl
sonu sınavında 30 dan aşağı not almış olup, başarı notu 50 den aşağı olan ve bu
sebeplerle dersi tekrar etmesi gereken öğrenciye verilir.
E
Öğrenimin ağırlığı ders dışı çalışma veya uygulamaya dayalı dersler için
verilir, ödev veya çalışması eksik demektir, öğrenci bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar eksiğini tamamlamak zorundadır. Eksiğini tamamlamıyan öğrenci T notu alır ve bütünleme sınavına alınmaz. Verilen sürede eksiğini tamamlıyan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Yarıyıl sonu sınavı olmıyan derslerde başarıyı belirten bir not verilir.
G
Senatoca belirlenecek kredisi olmıyan dersler için verilir. Geçer anlamına
gelir.
K
Senatoca belirlenecek kredisi olmıyan dersler için verilir. Geçmez anlamına
gelir. Bu tür derslerin bütünleme sınav hakkı yoktur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2
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Fakülte veya yüksekokul kurullarınca belirlenmek şartıyla, ayrı ders niteli
ğindeki proje, klinik, uygulama, seminer ve benzerlerinden yarıyıl içinde alman
geçer not, başarı notu sayılabilir.
Yıl sonu sınavına giremiyenlerle; başarı notunun tam notun % 50'sinden aşağı
olduğu hallerde yarıyıl sonu sınavında 30 dan aşağı not almış öğrenciler ve bütünleme sınavında başarısız olanlar, o dersi bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlarlar. Ancak, genel sınava girme hakkı aldıkları halde hastalık veya geçerli başka
bir sebeple sınava giremeyen öğrenciler, sınavı takip eden üç iş günü içerisinde
mazeretlerini kanıtlıyan belgeleri ile birlikte ilgili Bölüm Başkanlığına başvurdukları takdirde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bütünleme sınavına alınabilirler.
Bütünleme sınavlarına giremeyenler, mazerete bakılmaksızın başarısız sayılırlar.
MADDE 19 — Geçici İzinli Ayrılma.- Öğrenciye, ilgili Yönetim Kurulu Kararı
ile. Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sebeplere ve Fakülte Yönetim Kurulunun
mazeret olarak kabul edeceği ve üniversite yönetim kurulunca onaylanacak diğer
hallere dayanılarak her defasında en çok iki yarıyıl süresince izin verilebilir. Bu
şekilde izin alan öğrenci derslere devam edemez. Öğrenciye giremediği arasınavı,
laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için tekrarlama hakkı
verilmez, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.
Yukarıda belirtilen sebeplerle verilen izinler, ilgili yönetim kurulu kara
rında belirtilmek kaydı ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinde
belirtilen sürelere katılmaz.
MADDE 20/d — Bu yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca kayıtlarını yenilemeyen
veya zamanında bulunduğu yarıyılın ders programma yazılmayanların.
Madde 2 — Yönetmeliğe aşağıdaki «Ek Madde» eklenmiştir.
Ek Madde 1 — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Yükseköğretim
Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Üniversite Senatosunun alacağı kararlar, bu
yönetmeliğin ayrılmaz ve tamamlayıcı kısımları olarak Yönetmelikle birlikte ya
yınlamayı ya da yönetmelik değişikliğini gerektirmeden, kararlaştırıldığı ve Rek
törlükçe Üniversite içinde ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yü
rürlüğe girer ve uygulanır,
Madde 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Tebliğler
Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş. ne, Batman Rafinerisi petrol ameliyelerinde
kullanılmak üzere 1984 yılı içinde yapılacak normal! benzin, motorin ve fuel - oil teslimlerinin dahilde alınan İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında tebliğ :
Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş. nin 6326 sayılı Petrol Kanununun 28/3/1983
günlü ve 2808 sayılı Kanunla değişik 112 nci maddesi gereğince gümrük ve diğer ithal
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3

Sayfa : 6

RESMİ GAZETE

20 Haziran 1984 — Sayı -. 18437

vergi ve resimlerinden muafen ithal edip kullanma hakkına sahip bulunduğu malzemenin memleket dahilinde imal olunan eşit ve benzerlerinden; 50 ton normal benzin,
1.500 ton motorin ve 72.000 ton fuel-oil'in 1984 yılı sonuna kadar adı geçen şirkete
tesliminin, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4/j maddesine dayanılarak, bu mad
dedeki ve Petrol Kanununun 112 nci, Petrol Nizamnamesinin 220 nci maddesindeki
şartlara uyulmak ve petrol çalışmalarında kullanılmak şartıyla, dahilde alman İstihsal
Vergisinden istisna edilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle müştereken kararlaştırılmıştır.
Istisna hükmü, bu tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra yapılacak teslimlere uygulanır.

Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından :
İthalât: (84/23)
Aşağıda Gümrük Tarife ve istatistik Pozisyonları yazılı maddelerin ithalâtından alman fonlar hizalarında gösterildiği şekilde yeniden tesbit edilmiştir.

G.T.İ.P.
73.07.20

Madde ismi

Fon'a Ödenecek
A. B. D. Dolar
(Karşılığı TL.)

Kütükler

1 f/Ton

73.08

Demir veya çelikten rulo halinde saç taslakları

l $/Ton

73.10

Demir veya çelikten çubuklar

ı Ş/Ton

73.13

Demir veya çelikten saçlar (73.13.10 silisli ve
manyetik saçlar hariç)

1 J/Ton
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Danıştay Kararı
Danıştay Başkanlığından:
Esas No: 1983/1
Karar No: 1983/10
ÖZÜ •. Kamu görevlilerine ait mevzuattan do
ğan uyuşmazlıklarda, idari işlemin neden oldu
ğu zararın miktar olarak tesbitinin mümkün olmadığı hallerde, dava dilekçesinde uyuşmazlık
konusu miktar gösterilmeden tam yargı davası
açılabileceği hakkında.
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI
I — İSTEMİN KONUSU
Danıştay Üçüncü Dairesi, bir polis memurunun meslekten ihraç cezasına iliş
kin kararın iptali ve bu karar nedeniyle yoksun kaldığı aylık, yan ödeme vs. hakla
rının tazminen ödenmesi istemiyle açtığı davada, 23/2/1982 günlü ve 120 sayılı kararı ile işlemin iptaline karar vermekle beraber uyuşmazlık konusu miktar dava dilekçesinde gösterilmediği ve bu miktar için nisbi ilâm harcı yatırılmadığı gerekçesi
ile tazminat talebini incelemeksizin reddetmiş; Danıştay mülga İkinci Mürettep Dairesi 14/12/1981 günlü ve 5092 sayılı, 18/11/1980 günlü ve 2033 sayılı, 26/2/1981 günlü
725 sayılı, Danıştay Beşinci Dairesi de 18/2/1975 günlü ve 832 sayılı, ia/5/1975 günlü
ve 2663 sayılı kararlan ile kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda uyuşmazlık konusu miktar gösterilmeden birlikte açılan iptal ve tam yargı davalarında işlemin iptaline ve istemle bağlı olarak davacının aylıklarının, yan ödemelerinin, iş güçlüğü tazminatının, ders ücretinin davacılara ödenmesine karar vermiş
lerdir.
Danıştay Üçüncü Dairesince verilen kararla ilgili davada davacı taraf olan Hü
seyin Demir Vekili Av. İsmail Çevik tarafından 23/4/1982 günlü dilekçe ile, uyuşmazlık konusu miktar gösterilmeden açılan tam yargı davalarının esastan incelenip incelenmiyeceği konusunda Üçüncü Daire ile Beşinci ve ikinci Mürettep Daireler tarafından verilmiş olan kararlar arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yolu
ile giderilmesinin istenilmesi ve Danıştay Başkanlığınca isteğin yerinde görülerek
içtihatları Birleştirme Kuruluna havale, edilmesi üzerine raportör üyenin raporu,
aralarında aykırılığın giderilmesi istenilen kararlar ve konu ile ilgili mevzuat incelendikten, Danıştay Başsavcısının «Tam Yargı davasının iptal davası ile birlikte açıl
ması halinde miktarın mutlaka dilekçede gösterilmesinin yasa buyruğu olduğu, ilgililer iptal ve tam yargı davalarını yasal süre içinde açtıklarına göre davanın bir
bölümüne bakılarak işlemin iptaline, diğer bölümüne bakılmayarak iptal kararının
tebliğinden itibaren davacının tam yargı davası açmakta muhtariyetine karar verilmesinin ilgililere yasanın öngörmediği yeni bir dava açma süresi tanımak anlamına
geldiği, bu nedenlerle üçüncü ve beşinci daire kararlarına egemen olan görüş ve yoruma katılmadığı» yolundaki düşüncesi dinlendikten sonra işin gereği düşünülüp
görüşüldü .Yargı Bolumu Sayfa: 1
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II — İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEĞİNE KONU OLAN KARARLAR
1 — Bir polis memurunun meslekten ihraç cezası ile tecziyesine ilişkin kararın
iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı aylık, yan ödeme vs. hakları tutarlarının
tazrninen ödenmesi isteği ile açtığı davada Danıştay Üçüncü Dairesi 23/2/1982 günlü,
120 sayılı kararı ile işlemin iptaline karar vermiş; davanın açıldığı tarihte yürürlükte
bulunan 521 sayılı Danıştay Kanununun 83. ve 66. maddelerine göre tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu meblağın dava dilekçesinde gösterilmesinin ve bu meblağ
İçin gerekli nisbi ilam haremin ödenmesinin zorunlu olduğunu, bu usule uyulmaksızın açılan bir tam yargı davasının incelenmesinin mümkün olamıyacağını, davacının kararın tebliği üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 12. maddesinde yazılı süre içinde ve usulüne uygun olarak tam yargı davası açmakta muhtar
olduğunu belirterek tazminat talebini incelemeksizin reddetmiştir.
2 — Danıştay Beşinci Dairesinin ve İkinci Mürettep Dairesinin Kararları şöyledir :
a) Davacı görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptalini, bu işlem
nedeniyle ödenmeyen aylık ve diğer ücretlerinin ödenmesini istemiş, İkinci Mürettep
Daire 14/12/1981 günlü, E.: 1980/9749, K. : 1981/5092 sayılı karan ile işlemin iptaline,
bu nedenle yoksun kaldığı aylıklarının tazrninen ödenmesine karar vermiştir,
b) Davacı görevden uzaklaştırılması işleminin iptalini ve yoksun kaldığı aylık
ve yan ödemelerinin ödenmesini istemiş, İkinci Mürettep Daire 18/11/1980 günlü,
E.: 1980/1288, K.: 1980/2033 sayılı karan ile işlemin iptaline, ödenmeyen aylık ve yan
ödemelerinin tarafına ödenmesine karar vermiştir.

c) Davacı görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptalini ve bu işlem
nedeniyle alamadığı maaş, işgüçlüğü ve ders ücretleri tutarının tazminini istemiş,
İkinci Mürettep Daire 26/2/1981 günlü, E.: 1980/1402, K.: 1981/725 sayılı karan ile işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı maaş, işgüçlüğü ve
ders ücreti tutarlarının tazrninen ödenmesine karar vermiştir.
d) Üç ay kıdem tenzili cezası verilmesine dair işlemin Danıştay Beşinci Dairesince iptali nedeniyle mahrum kaldığı maaş farklarının tazminen ödenmesi tale
biyle dava açılmış, Beşinci Daire 12/5/1975 günlü, E: 1972/494, K: 1975/2663 sayılı karanyla davayı kabul etmiş ve maaş farklarının ödenmesine karar vermiştir.
e) Davacı görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptalini, bu işlem nedeniyle
açıkta geçen aylara ait net maaşları toplamının tazminat olarak ödenmesini istemiş.
Beşinci Daire 18/2/1975 günlü, E: 1973/5167, K: 1975/832 sayılı karan ile işlemin ip-

taline, açıkta geçen aylara ait net maaşları toplamının tazminat olarak ödenmesine
karar vermiştir.
m — ESASIN İNCELENMESİ
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda ve Harçlar Kanununda tam yargı
davasının açılmasına ve bu davalar nedeniyle verilecek kararlara ilişkin olarak ge

tirilen kuralları şöylece özetlemek mümkündür:
1 — İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyle Danıştay'a, İdare
ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı
davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara
bağlanması üzerine de tam yargı davası açabilirler. Bir işlemin icrası sebebiyle do
ğan zararlardan dolayı da tam yargı davası açmak mümkündür. (İYUK, M-12).
2 — Tam yargı davalarında dava dilekçelerinde uyuşmazlık konusu miktar
gösterilecektir (ÎYUK, M-3/d).
3 — İdari yargı yerleri, tazminat davalarında verdikleri kararlarda hükmettikleri tazminat miktarını belirteceklerdir (İYUK, M-24/e).
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4 — Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda hüküm al tana alınan
miktar üzerinde ve ilgili tarifede gösterilen oranlarda nisbi harç alınacaktır (Harçlar
Kanunu).
Yasalarla getirilen bu kuralların tümü de aslında usule ilişkin ve hukuki yönden aynı değerde olmakla beraber bunlardan tam yargı davasının açılış şekillerini
belirleyen kural diğerlerine nazaran dikkati çeken bir özellik göstermektedir. Yasa
muhtelif dava açma şekilleri yanında, iptal ve tam yargı davalarının birlikte açılabileceğini kabul ederken, yasaya aykırılığı tespit ve bu nedenle iptal edilmiş olan bir
idari,işlemden hakkı da ihlal edilmiş olan ilgilimin yeni bir dava açmasına lüzum kalmadan ve zaman kaybetmeden uğradığı zararın bir an önce giderilmesini amaçlamış bulunmaktadır. Yasa bu kurala istisna getirmemiş, her türlü idari işleme karşı
açılacak davalarda bu yolu koşulsuz olarak açık tutmuştur. Kural bu hali ile hakkın
özüne etkili bir nitelik taşımaktadır.
Tam yargı davasına ilişkin bu yasal kuralların kısaca açıklanmasından sonra,
idari işlemler nedeniyle doğan zararlar yönünden bir farklılığa işaret etmek gerekecektir. Bazı idari işlemler nedeniyle doğan zararlar, işlemin yapıldığı anda kesinlikle tespit edilebilir, örneğin bir yıkım işleminde, bir kamulaştırma işleminde veya
bir ithal izni verilmemesi işleminde doğan zararın boyutları bellidir ve miktar olarak
tespiti mümkündür. Bazı idari işlemlerden doğan zarar ise, işlemin yürürlükte kaldığı süre ile bağlantılı olduğundan, zararın miktarını işlemin yapıldığı tarihte belirleme olanağı yoktur. Bu işlrmlerin tipik örneğin Danıştay Beşinci Dairesinin görev alanı içinde olan kamu görevlilerine ait idari işlemler oluşturmaktadır. Kamu
görevlileri hakkında bu sıfatlan nedeniyle alınan kararlardan ve yapılan işlemlerden doğan zararların hemen hemen tamamı, statüleri gereği kendilerine aydan aya
verilen maaş ve sair ödemelerden (yan ödemeler, ek ders ücreti, fazla çalışma üc
reti, mahrumiyet yeri ödeneği, aile yardımı ödeneği v.s.) yoksun kalmak şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Ancak bu zararların miktarını işlem yapıldığı anda tespit im
kânı yoktur; zararı doğuran idari işlem yürürlükte kaldığı sürece zarar da devam
edecektir.
Bu nitelikte bir idari işleme maruz kalan ve bundan zarara uğrayan kişi tam
yargı davasını hangi şekilde açacaktır? İşlemin yapıldığı ve iptal davasını açtığı
tarihte zarar miktarı belli olmadığı, bu nedenle dava dilekçesinde uyuşmazlık konusu miktarı gösteremiyeceği için yasanın koşulsuz ve istisnasız olarak tanıdığı iptal
ve tam yargı davalarım birlikte açma hakkını kullanamıyacak mıdır? Yoksa tam
yargı davasını iptal davası ile birlikte açabilecek, ancak yasanın bir diğer kuralını
yerine getirmediği, zarar miktarını dilekçede gösteremediği gerekçesi ile dava di
lekçesi kabul edilmiyecek inidir? İşte içtihadı birleştirme isteğinin çözümü, bu soruların cevabında düğümlenmektedir.
Doğurduğu zarar miktar olarak tespit edilemeyen bir idari işleme karşı iptal
ve tam yargı davalarını birlikte açmak isteyen ilgiliden zarar miktarını dilekçesinde mutlaka göstermesi istenirse, onun önünde iki olanak bulunmaktadır.
ilgili ya davayı açtığı tarihe kadar geçen süre içinde belli olan zararının miktarını dilekçesinde gösterecek ve istediği de zorunlu olarak bu miktarla sınırlı kalacaktır. Bilindiği üzere bu süre, dava açma süresine bağlı olarak, en çok 60 gün
ile .120 gün arasında değişmektedir. Zararının bir kısmını iptal davası ile birlikte isteyen ve elde eden davacının iptal davasının sonuçlanmasından sonra zararının kalan kısmı için yeni bir tam yargı davası açıp açamayacağı hususu tartışmalıdır. Başka bir deyimle yasa tam yargı davasının iki aşamalı olarak açılabileceği konusunda bir açıklık getirmediğinden bu husus içtihatla çözümlenecek niteliktedir.
Ya da önce iptal davasını açacak, dava dilekçesinde istediği tazminat miktarını gösterebilmek için iptal davasının sonuçlanmasını bekleyecektir.
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Her i k i halde de ilgili, biçimsel bir kural nedeniyle yasanın kendisi için tanındığı esaslı bir hakkı, tam yargı davasını iptal davası ile birlikte açmak hakkını
kullanamamış olacaktır, Bunun doğal sonucu, ilgilinin idari işlemden doğan zararının giderilmesi için uzun süre beklemek zorunda kalmasıdır. Yargı yerlerinin bilinen iş çokluğu nedeniyle açılan davaların sonuçlanması uzun zaman almaktadır.
İptal davasından sonra açacağı tam yargı davasının sonuçlanması için de bekle
mesi halinde dava olumlu sonuçlanmış olsa dahi davacının gerçek zararının gideril
miş olduğu söylenemez, ödenecek tazminatla birlikte faize de hükmedilmiş olması, yargı kararlarında kabul edilen faiz oranlarının gerçek oranlara göre çok düşük
düzeyde kalması nedeniyle, geçen uzun sürenin istenen tazminattan alıp götürdü
ğü değeri karşılamaya yetmemektedir. Bu durum özellikle memurlar tarafından açı
lan davalarda ve enflasyon oranının yüksek olduğu dönemlerde daha belirgin ola
rak görülmektedir.
Tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın, buna ilişkin kararlar
da da hükmedilen tazminatın miktarının gösterileceği ilişkin kuralların katı bir
biçimde ve mutlak olarak yorumlanması halinde, bazı işlemler karşısında yasanın
tam yargı davası için açtığı yollar işlerlik kazanamamaktadır, örneğin yasanın iptal ve tam yargı davalarının birlikte açılabilmesi için tanıdığı imkan, memurlarla
ilgili İdari işlemler söz konusu olduğunda kullanılamaz hale gelmektedir.
Her türlü idari işlemler nedeniyle iptal ve tam yargı davasının birlikte acılabilmesini mümkün kılmak ve yasaya işlerlik kazandırmak için, uyuşmazlık konusu miktarın dava dilekçesinde, hükmedilen tazminat miktarının ilamda gösterileceğine ilişkin hükümleri daha yumuşak yorumlamak, yani bu hükümlerin zarar
miktarının davanın açıldığı tarihte tespit edilebildiği halleri kapsadığını kabul etmek gerekir.
Memur işlerinin yukarıda sunmaya çalıştığımız özelliklerini ve memurun
idarenin işlemi nedeniyle uğradığı maddi kayıpları dikkate alarak yasadaki tazmi
nat miktarının dava dilekçesinde gösterileceği» yolundaki kurala mutlak bir anlam vermemek ve bu kural nedeniyle, iptal ve tam yargı davalarının birlikte açılabileceğine ilişkin bir yasal hakkın kullanılmasının engellenemeyeceğini, kuralın
ancak tam yargı davası açıldığı tarihte zarar miktarının saptanabildiği durumlar
için bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul etmek ve uygulamayı bu yoruma dayandırmak zorunludur. Bu yorumun gerekliliğini örneklerle açıklamaya çalışalım, İdari
işlemle görevine son verilen memur bu işlemin iptali ile birlikte açıkta geçen sürenin terfi süresinden ve emeklilik fiili hizmet süresinden sayılmasını, dolayısıyle bu
işlem nedeniyle uğradığı zararın giderilmesini tam yargı davası ile isteyebilir. Ancak açıkta geçen sürenin memuriyet ve emeklilik kıdeminden sayılmamasının doğurduğu zararın boyutu ve sonuçta miktarı davanın açıldığı tarihte belli olmadığı
gibi iptal kararından sonra kendisi göreve iade edildiği tarihte dahi tam olarak belli edilemez. Bu nedene bağlı olarak doğacak zarar her ay eksik maaş veya emekli
maaşı almak suretiyle yinelenecektir. Maaş ve emekli maaşı miktarının her sene
bütçe kanunlarıyla belirlenen katsayıya bağlı olması, yan ödemelerin ve diğer hak
ların Bakanlar Kurulu kararıyla veya bütçe kanunu ile saptanması da bu tür za
rarların önceden miktar olarak gösterilebilmesini imkansız hale getirmektedir. Bu
durumlarda Beşinci Dairenin verdiği kararlarda olduğu gibi miktar gösterilmeden
ve nisbi harç alınmadan açılan tam yargı davalarını kabul etmek ve açıkta geçen
süreyi memurun kıdeminde değerlendirerek eski durumun ihyasını, ihyadan sonra
da doğmuş olan zararın bir defada, ödenip durdurulmasına olanak sağlamak en
uygun çözüm yolu olacaktır. İdari işlem nedeniyle miktar zikredilmeden yoksun
kaldığı maaş, yan ödeme ve buna benzer hakların ödenmesi isteğiyle açılan da
kaldığı maaş, yan ödeme ve buna benzer hakların ödenmesi isteğiyle açılan da
valarda da durum bundan farklı değildir. Çünkü memurun ne zaman görevine
valarda da durum bundan farklı değildir. Çünkü memurun ne zaman görevine
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iade edileceği, görevine iade edileceği tarihe kadar geçecek sürede maaş ve sair
haklarının tutan, dolayısıyle doğacak zararın miktarı belli değildir.
Bu tip davalarda da ödenecek olan haklan ismen belirtmek, başka bir deyimle tam yargı isteğine ilişkin hükmün hukuki çerçevesini açıklamak yeterlidir. İdarenin Beşinci Daire tarafından verilen bu şekildeki kararlardan sonra davacının
yoksun kaldığı haklarım hesaplayarak kendisine ödediği ve bu uygulamanın sağ
lıklı olarak yürüdüğü gözlenmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle içtihadın, kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda, İdari Yargılama Usulü Kanununun 3/d
maddesinde yer alan «tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın dava
dilekçesinde gösterileceği» yolundaki hükmün, ancak bunun mümkün olduğu, yani
zarar miktarının hesaplanabileceği durumlar için uygulama alanı bulunduğu, kamu
görevlilerini ilgilendiren mevzuat dolayısıyla zararın tespit edilememesi nedeniyle
uyuşmazlık konusu miktarın dilekçede gösterilmemiş olmasının iptal ve tam yargı
davalarının birlikte açılmasını engellemeyeceği, dolayısıyla zarar miktarının tespitinin mümkün olmadığı hallerde dava dilekçesinde uyuşmazlık konusu miktar
gösterilmeden tam yargı davası açılabileceği görüşüne dayanan Beşinci ve İkinci
Mürettep Daire kararları doğrultusunda birleştirilmesine 29/12/1983 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
AZLIK OYU
X — «2577 sayılı Yasanın 12 nci maddesi, İdari işlemlerden zarar gören, başka bir deyişle hakları ihlal edilen kişilerin üç yolla tam yargı davası açabileceklerini hükme bağlamıştır. İlgili, doğrudan doğruya veya iptal davasıyla yahut iptal
davası sonuçlandıktan sonra tam yargı davası açma hakkına sahiptir, incelenen dosyalarda, ilgiler, yasanın kendilerine tanıdığı bu olanaklardan, iptal davası ile birlikte tam yargı davası açma yolunu seçmişlerdir. İptal davasının sonuçlanması üzerine
ilgililerin tazminat isteminde bulunabilmeleri, daha önce aynı işlem nedeniyle tazminat davası açmamış olmaları koşuluna bağlıdır. İptal davası ile birlikte tam yargı davası açıldığına göre bir bütün olan dava dilekçesindeki kimi istemler hakkında işin esasına girilerek karar verilip kimi istemler hakkında da, dilekçesinin
yöntemlerine uygun olarak düzenlenmemiş olması gerekçe gösterilmek suretiyle ilgilinin iptal davası sonunda tam yargı davası açmakta muhtariyetine karar veril
mesi mümkün değildir, Bilindiği gibi, idari işlemlerden doğan zararın bölümlere
ayrılarak bir bölümünün iptal davası ile birlikte-, saklı tutulan diğer bölümünün
ise iptal davasının sonuçlanması üzerine dava konusu edilmesi mümkün değildir.
Nitekim Dava Daireleri Kurulumuzun 24/5/1968 günlü, E-. 1968 - 95, K: 1968 - 442
sayılı kararında «davacı, görevine son verilmesi hakkındaki işlemin iptali talebiyle
açtığı dava zımmında tazminat talebinde de bulunmuş ve mahrum kaldığı yevmiyeleri isteyerek mezkûr hükmün (2577 sayılı Yasarım 12 nci maddesi hükmünün)
kendisine tanıdığı hakkı bu suretle ve önceden kullanmış bulunduğundan inceleme
kabiliyeti olmayan davanın reddine» denilmek suretiyle yukardaki görüşümüzün
yargı içtihatlarıyla da doğrulandığı söylenebilir. İptal ve tam yargı davalarının bir
likte açılabilmesi için iptal davasına konu yapılan işlemle tam yargı uyuşmazlığı
na neden olan işlemin aynı olması gerekir. Aralarında aykırılık bulunduğu ileri
Sürülen bütün kararlarda, zararın iptal davasına konu edilen işlemden ileri gel
diği görülmektedir. O halde; dava dilekçelerinin yöntemlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, dava harcının eksiksiz alınıp alınmadığı ve Üçüncü Dairemizin kararındaki görüşün dava açma süresini etkileyip etkilemiyeceği hususları üze
rinde özenle durulmalıdır.
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1 — 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3 üncü maddesinde, dava dilekçelerinin neleri içereceği bir bir sayılmış ve tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktarın dilekçede gösterileceği kuralına yer verilerek bu kurala uygun
düşmeyen dava dilekçeleri hakkında da ne yolda işlem yapılıp karar verileceği
aynı yasanın 15 inci maddesinde belirtilmiştir. Hiç kuşku yoktur ki miktar gösterilmeyen hallerde, dava harcının tahakkuk ettirilip tahsili de mümkün olmayacaktır. Herhangi bir sebeple harcı verilmeden veya eksik harç ile dava açılması halinde ise nasıl bir yöntem izleneceği sözü geçen yasanın 6 ıncı maddesinde kurala bağlanmıştır. Demek oluyor ki iptal ve tam yargı davasına ilişkin dilekçenin bir bütün
olarak incelenip yöntemlerine uygun biçimde düzenlenmemiş olduğunun gerek ilk
inceleme ve gerekse davanın her aşamasında saptanması halinde, reddine karar
verilmelidir. Kaldı ki hükmedilecek miktarın karar yerinde gösterileceği hakkındaki 24 üncü madde hükmünün uygulanabilmesi, talep edilen tazminat miktarının
dilekçede behemahal gösterilmesi koşuluna bağlıdır.
Davacının duçar olduğu veya olacağı zararın önceden tesbitinin mümkün olmadığı varsayımından hareket edilerek, miktar belirtilmeyen tam yargı davalarına
bakılamıyacağı kanısındayız. İlgili iptal davası ile birlikte tam yargı davası açtığına göre, dava tarihine kadar doğmuş olan zararın tazminini istediği kabul edilmelidir. Çünkü, tazminat davası açılabilmesi için dava tarihinde belirli bir zararın
gerçekleşmiş bulunması şarttır. İşlemden dolayı dava tarihine kadar bir zarar doğmamış ise açılacak tam yargı davası mesmu olamaz. O halde tam yargı davasının
İptal davasıyla birlikte açılması halinde «miktarın» mutlaka dilekçede gösterilmesi bir yasa buyruğudur. Davaya bakan yargı yeri, hükmedeceği miktarı karar
yerinde belirtmek mecburiyetinde bulunduğundan zararının ne olduğunu, talepten
fazlaya hüküm caiz olmadığı cihetle, kendiliğinden saptama yetkisine de sahip değildir.
2 — ilgililer iptal ve tam yargı davalarını yasal süreler İçinde açtıklarına
göre «davanın bir bölümüne bakılarak İşlemin iptaline, diğer bölümüne bakılmayarak, iptal kararının tebliğinden itibaren davacının tam yargı davası açmakta muhtariyetine» şeklinde karar verilmesi, ilgililere yasanın öngörmediği yeni bir dava
açma süresi tanımak anlamına gelecektir. Oysa davacı yasal süre içinde davasını
açmış bulunduğundan ikinci kez dava açamayacağı gibi açmış olsa dahi işbu dava, süre aşımı nedeniyle red edilecektir.
Bu nedenlerle Üçüncü ve Beşinci Daire kararlarına egemen olan görüş ve yorum tarzına katılma olanağı bulamadığımızdan içtihatların yukarıda açıklanan
doğrultuda birleştirilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararma katılmıyoruz.
AZLIK OYU
XX — 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. maddesinin 2. numaralı bendinde; dilekçelerde gösterilecek hususlar belirtilmiş, (d) fıkrasında, tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın gösterilmesinin gereği hükme bağlanmıştır.
Sözü edilen Kanunun dava dilekçeleri üzerinde yapılacak ilk inceleme esas
larıyla ilgili hüküm vazeden 14 üncü maddesinde de-, dilekçelerin 3 üncü maddeye
uygun olup olmadığının incelenmesinin yapılacağı, 15 inci maddede de; 3 üncü mad
deye uygun bulunmayan dilekçelerin yeniden düzenlenmek veya noksanları 30 gün
içinde tamamlanmakta muhtar kılınmak suretiyle reddedileceği açıklanmıştır.
Aynı kanunun, kararlarda bulunacak hususları belirten 24 üncü maddesinin
(c) bendinde; tazminat davalarında hükmedilecek tazminat miktarının gösterile
ceği vurgulanmış; Harçlar Kanununda da; konusu belli bir değerle ilgili bulunan
davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde, hüküm altına alınan anlaşmazlık
konusu değer üzerinden kanuna ekli I. sayılı tarifede belirtilen nisbette karar ve ilam
haremin alınmasına hükmedilmesinin gereği belirtilmiştir.
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Bu hükümler göstermektedir ki 2577 saydı İdari Yargılama Usulü Kanunun
12. maddesinde yer alan hükme dayanarak hakkını ihlal eden bir işlemin iptali dileğiyle hakkı ihlal edilmiş kimse tarafından açılan iptal davasıyla birlikte bu işlemden uğranılan zararın tazminen telafisi gayesine matuf açılan tam yargı davalarında; uyuşmazlık konusu edilen tazminen ödenmesi istenen miktarın, dilekçede
gösterilmesi lazım gelmektedir.
Bu yolda açılan davalarda, uyuşmazlık konusu edilen meblağın dilekçede
gösterilmemesi halinde, bu dava dilekçesi, kanun koyucunun tam yargı davalarına
ilişkin dilekçelerde öngördüğü esaslara uygun dilekçe niteliğinde bulunmamakla
dolayısıyla, dava yukarda sözü edilen 3 üncü madde hükmüne uygun dilekçe ile
açılmış bir dava durumunda olmamaktadır.
İdari Yargılama Usulü Kanununun yukarda açıklanan hükümleri kesin, açık
ve emredici usul hükümleridir, özellikle tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu
miktarın gösterilmesi zorunluluğunu gösteren hüküm davanın incelenmeye alınabilmesi için gerekli esaslı ön şartlardan biridir. Zarar miktarının tesbit edilemediği veya kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında doğan zararların
tazmini için açılan tam yargı davalarında bu ön şartın aranmamasını sağlayan
herhangi bir istisna hükmü kanunda yer olmadığı gibi böyle bir yorum tarzına yö
nelebilmeye imkan sağlayan bir kanun boşluğa da mevcut değildir. Hal böyle olun
ca, bu açık, kesin ve emredici (bağlayıcı) usul hükümlerini yorumla yumuşatarak
uygulamağa hukuki olanak yoktur.
Dava dilekçesinde bulunması zorunlu hususlar açısından kanunda farklı hü
kümler mevcut olmadığına göre bir İdari işlemden doğan zararın tazmini talebiyle
doğrudan doğruya tam yargı davası açılması halinde uyuşmazlık konusu miktar
dava dilekçesinde gösterilmediği takdirde davanın esastan incelenmesi mümkün
müdür ki aynı tam yargı davasının İptal davası ile birlikte açılması halinde mümkün
olabilsin.öte yandan iptal davası ile birlikte tam yargı davası açılması halinde, mahkemelerin işlerinin çokluğu sebebiyle aradan uzun zaman geçmiş olması ve İptal da
vasının incelenmesine de bir engel bulunmaması takdirinde, hale ve menfaat ihlallerinin bir an Önce sona erdirilmesi, idarenin de bir an evvel hukuka uygun işlemler
yapmasını sağlamak bakımından iptal davasının esastan incelenerek karara bağlanması, tam yargı davasının ise, dilekçede miktar gösterilmemiş olması nedeniyle
dilekçenin reddedilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde süre vermek suretiyle reddedilmesi kanunun gerek lafzına gerek amacına uygun düşmektedir.
Açıklanan nedenlerle içtihatların Üçüncü Daire Kararı doğrultusunda birleştirilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyoruz.

•

'

•

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:
E. No. : 1984/74
K. No. : 1984/222
(Ceza Bölümü)

ÖZET : Sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine
ilişkin olarak işlendiği saptanmayan suça alt
davanın Adli Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
KARAR

Davacı •. K. H.
Sanık : Mehmet Işıkalan
OLAY-. 28/4/1980 günü sanığın, tabanca ile ateş ederek mağdurları öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülerek TCK'nun 448., 62., ve 6136 sayılı Yasanın 13.
Yargı Bölümü Sayfa. .
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maddeleriyle tecziyesi istemiyle Siverek Sorgu Hakimliği 22/8/1082 gün,
1980/60-1982/280 sayı ile hakkında son soruşturmanın açılmasına karar vermiştir.
Siverek Ağır Ceza Mahkemesi, 19/11/1982 gününde, 1982/243-221 sayı lle
olayın siyasal-ideolojik görüş ayrılığından kaynaklanması ve bu olaydan sonra sanığın babası Seyithan Işıkalanın PKK/TTKKO örgütü tarafından öldürülmesi ve
sanığın bu olayı kendinin de öldürüleceği vehmiyle meydana getirmesi nedenleriyle
suçun sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan olduğu gerekçesiyle görevsizlik
kararı vermiştir.
;

Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi, 15/3/1984
gününde, 1982/569 esas sayı ile; sanığa atılı suçların sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin olarak işlenmediği mağdurların TİKKO ve APO örgütü üyesi olmaları
sanığa yüklenen suçun ideolojik olarak işlendiğine yeterli delil olmadığı gibi suçun sıkıyönetim askeri mahkemelerinde devam eden davalarla umumi ve müşterek
gaye içinde işlenmediği anlaşıldığından davanın Adli Yargı yerinde görülmesi ge
rektiği kanasına vararak, 2247 sayılı Yasa'nın 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık
Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.
İNCELEME VE GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Servet Tüzün'ün Başkanlığı'nda, Y. İsmet Ayer,
Ali Suat Erkoç, Türkan Güven, Necati Karakış, Ergun Argon ve A. Vahap özaslan'ın katılmaları ile yaptığı 16/4/1984 günlü toplantıda geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet
Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı önder Ayhan'ın Adli Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığa atılı suçlar Urfa ilinde 28/12/1978 günü ilan olunan sıkıyönetimden
sonra 28/4/1980 günü işlenmiştir.
Dosya içeriğine ve sanığın soruşturmalar sırasındaki ifadelerine göre kendisinin herhangi bir örgütle ilişkisi olmadığı ve ideolojik bir düşünceye sahip
bulunmadığı, ancak daha sonra öldürülen babası ile birlikte çalıştırdıkları dükkana daha ziyade sağ görüşlü kişilerin gelip gitmesi nedeniyle kendisinin de sol örgüt taraftarlarınca sağcı olarak nitelendirildiği ve bu nedenle olay günü kendisine
tabanca ile saldırıda bulunulduğu ve kendisinin de kaçıp kurtulmak için ateş et
tiğini bildirdiği anlaşıldığına ve aksine sanığın ideolojik amaçla hareket ettiğini
teyid eden delil ve emare de bulunmadığına göre, sanığa atılı suçun sıkıyönetim
ilanına ve faaliyetlerine ilişkin olarak işlendiğinin kabulüne olanak bulunmadığı
sonucuna varılmıştır.
Bu nedenlerle 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesi kapsamı dışında bulunan suça ait davanın Adli Yargı yerinde görülmesi ve Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin başvurusunun kabulü ile Siverek Ağır Ceza
Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
S O N U Ç : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Adli Yargı yerinde çözülmesi ge
rektiğine, bu nedenle Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı ı Nolu Askeri Mahkemesi'nin başvurusunun kabulü ile Siverek Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19/11/1982
günlü, 1982/243-221 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 16/4/1984 gününde
kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Yargı Bolumu Sayfa : 8
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E. No. : 1984/72
K. No. : 1984/221

(Ceza Bölümü)

ÖZET: Sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin ve sıkıyönetim mahkemelerinin elkoyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olan suçlara ait davaların Askeri Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
KARAR

Davacı
: K. H.
Sanıklar : Mihri Belli ve Süleyman Aslan
O L A Y : Sanıklardan Süleyman Aslan'ın sorumlu yazı işleri müdürü olduğu,
•Bağımsız Türkiye» isimli haftalık siyasi gazetenin 7/2/1977 günlü, 9 sayılı nüshasında yer alan yazılarla, sanıkların ırkçılık ve bölücülük propogandası yapma, suç
işlemeye tahrik ve teşvik etme suçlarını işledikleri ileri sürülerek İstanbul C. Savcılığınca eylemlerine uyan TCK. nun 142/3-6., 311/2. maddelerine göre cezalandırıl
maları istenerek haklarında kamu davası açılmıştır.
İstanbul Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesi: 24/11/1982 gününde, 1977/151,
1982/123 sayı ile; sanıklardan birinin T. E. P. Genel başkam olduğu, 1402 sayılı yasa'nın ek-1. ve 3. maddelerine göre, davada sıkıyönetim askeri mahkemesinin görevli bulunduğu, esasen bu konuda sıkıyönetim komutanlığından mütalâa alındığı
gerekçeleriyle görevsizlik kararı vermiştir.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi: 6/10/1983 gününde, 1983/152-443 sayı ile-, sanıklara yüklenen suçun sıkıyönetim faaliyetleri ile
ilişkili olmadığı, sıkıyönetim mahkemelerinin elkoyduğu davalarla genel ve ortak
amaç içinde bağlantısının bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
Böylece; İstanbul Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin kesinleşen görevsizlik kararlan
arasında, 2247 sayılı yasa'nın 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı
doğmuştur.
Dosya, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcıkğı'nın, 23/3/1984 günlü, 1984/126 sayılı yazısı ile olumsuz görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için
Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE: Türk Ulusu adına Yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü; Servet Tüzun'ün Başkanlığı'nda, Y. İsmet Ayer,
Ali Suat Erkoç, Türkân Güven, Necati Karakış, Ergun Argon ve A. Vahap Özaslan'ın katılmaları ile yaptığı, 16/4/1984 günlü toplantıda, geçici raportör Danıştay
Tetkik Hakimi M. İlhan Dinç'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya. Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri
Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Önder Ayhan'ın Askeri Yargı yerinin
görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü.
Sanıklara atılı suçlar, İstanbul İlini de kapsamına alarak 26/12/1978 günü
ilân edilen sıkıyönetimden üç aydan çok önceki bir tarihte,1977 yılında işlenmiştir.
Atık suçların amacı; cumhuriyeti, vatan ve milletin bütünlüğünü, bölünmezliğini, bağımsızlığını, milli güvenliği tehlikeye düşürmek, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak olduğundan, bu suçların MGK. cin 7 sayılı kararının 4.
maddesi kapsamına girdiği ve bu yönüyle sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara
ilişkin bulunduğu açıktır.
Yargı: Bölümü Sayfa: 5
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Öte yandan; Mahkememiz Ceza Bölümü'nün 1082/357 esas sayılı dava dosyası sanıklardan Mihri Belli hakkINda, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde başkaca
dava bulunup bulunmadığı yolundaki ara kararı gereğince yazılan müzekkereye,
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcıhğı'nca verilen 3/1/1984 günlü,
1982/2272 M. C. O. sayılı cevabi yazıdan; sanık hakkındaki evrakın tefrik edilerek
askeri savcılığın 1982/2272 sayısıma kaydı yapıldığı ve sanık firarda olduğundan
arandığı anlaşılmış, keza bu sanık hakkında açılan kamu davalarında oluşan olumsuz görev uyuşmazlıkların da, davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi mahkememiz'in muhtelif tarihli ka arlarında belirlenmiştir.
Ayrıca her ne kadar suç, 1402 sayılı yasa'nın değişik 13/a. maddesinde öngörülen üç aylık süreden çok önceki bir tarihte işlenmiş ise de, sanık Mihri Bellinin
bir siyasi partinin yöneticisi olması nedeni ile gerek, 1402 sayılı yasa'ya 2310 sayılı
yasa ile eklenen ek-l. maddesindeki «bu kanunun 13. maddesindeki yer ve zaman
kaydına bakılmaksızın anılan madde ile 15. madde hükümlerine göre, sıkıyönetim
askeri mahkemelerinin görevine giren suçları işleyen siyasi partilerin her kademe
ve yan kuruluşlarının yönetici ve üyelerinin
suç dosyaları hakkında soruştur
ma ve yargılama yapmaya, parti genel merkezlerinin bulunduğu yer sıkıyönetim
komutanlı lan nezdindeki askeri mahkemeler yetkilidir.» hükmü uyarınca, gerekse bu sanık e öteki sanık Süleyman Aslan haklarında sıkıyönetim askeri mahkemelerince elkonulmuş davalar bulunması nedeni ile 1402 sayılı yasanın 13/b.,
CMUK. nun 3. ve 353 sayılı Yasa'nın 18. maddelerindeki bağlantı koşulu gerçekleştiğinden, davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi gerekir.
-1

Bu nedenle, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin
görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir.
SONUÇ.- Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 6/10/1983 günlü, 1983/152-443 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,
16/4/1984 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
E. No : 1984/64
K. No 1984/217
(Ceza Bölümü)

ÖZET : MGK. nin 7 numaralı kararının 4. maddesi kapsamına giren ve bu yönü ile sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin bulunan suçlara ait davanın askeri yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
KARAR

Davacı : K. H.
Sanık •. Ünver Çelenk
OLAY : Sanığın Uşakiye adını alan tarikatın lideri Mehmet Emin Gök'ün
ölümü üzerine adı geçen tarikatın Çanakkale İli lideri olduğu, «Allahı temsil ettiğini, insanlara onun fiziki yapısı ile göründüğünü, Allanın ağzı dili olduğunu...»
söyleyip, çevresine topladığı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan bir tarikat kurdu
ğu, tarikat mensuplarının dini hislerini istismar ve dince mukaddes tanınan mü
esseseleri alet ederek onları özel hizmetinde çalıştırdığı, kendilerinden hediye ka
bul etmek suretiyle şahsi nüfuz temin ettiği ve TCY. nın 163/4. maddesinde yaptırıma bağlanan suçu işlediği İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığınca ileri sürülerek eylemine uyan TCY. nın 163/4., 173/3. ve 1402 sayılı Yasanın 17/1.
maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle hakkında kamu davası açılmıştır
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi: Davayı
mahkûmiyetle sonuçlandırmış, sanığın temyiz istemi üzerine konuyu inceleyen AsYargı Bölümü Sayfa : 10
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kert Yargıtay 5. Dairesi; sanığa atılı suçun sıkıyönetim ilânına neden olan suçlardan
olmadığı, sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görülmekte olan herhangi bir dava
ile irtibatı bulunduğuna dair dosyada delile tesadüf edilmediği gerekçeleriyle davanın adli yargı yerinin görevine girdiğini belirterek hükmü bozmuştur.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi: 29/12/1983
günü, 1883/472-548 sayı ile-, bozmaya uyarak, aynı gerekçelerle görevsizlik kararı
vermiştir.
Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi: 28/2/1984 günü, 1984/30-20 sayı ile; 1402
sayılı Yasanın 15/son maddesi uyarınca sıkıyönetim komutanının işi gönderdiği,
askeri ve sivil savcılar ile askeri ve sivil mahkemelerin görevsizlik kararı veremeyecekleri, l. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının dosyayı sıkıyönetim askeri mahkemesine göndermesi ile görevli mahkemenin belirlenmiş olduğu gerekçeleriyle
görevsizlik kararı vermiştir.
Böylece, her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararlan arasında, 2247
sayılı yasanın 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş, dos
ya Çanakkale C. Savcılığının 21/3/1984 günlü, 1984/113 esas sayılı müzekkeresi ilişiğinde Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü, Servet Tüzün'ün Başkanlığı'nda, Y. İsmet Ayer,
Ali Suat Erkoç, Türkân Güven, Necati Karakış, Ergun Argon ve A. Vahap özaslan'ın katılmaları ile yaptığı 16/4/1984 günlü toplantıda, geçici raportör Hâkim Tulez
Parutoğlu'nun raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan ; toplantıya. Cumhuriyet
Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Önder Ayhan'ın Askeri Yargı yerinin görevli olduğu
yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü :
Suç, tüm yurtta 12/9/1980 günü ilân edilen sıkıyönetimden sonra, 7/12/1982 ve
öncesinde işlenmiştir.
Atılı suçun, lâik cumhuriyete yönelik olarak işlenmesi açısından MGK. nin
7 numaralı kararının 4. maddesi kapsamına girdiği ve bu yönü ile sıkıyönetim ilân
ve faaliyetlerine ilişkin bulunduğu kuşkusuzdur.
Bu durumda, sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin olup, sıkıyönetim yasasının 15. maddesinde yer alan suça ait davanın askeri yargı yerinde görülmesi
gerektiğinden İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldınlmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı Askeri Mahkemesi'nin 29/12/1983 günlü, 1983/472-548 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,
16/4/1984 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
E. No : 1983/190
K. No : 1984/212
(Ceza Bölümü)

ÖZET .- Asker kişinin askeri suçuna ilişkin davanın, askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi durumunda da 353 sayılı Yasa'nın 9. ve 17. maddeleri uyarınca aynı
yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.

KARAR
Davacı: K. H.
Sanık : Emir Bozkurt
OLAY : 1980 ve 1981 yıllarında Bilecik Jandarma Alay Komutanlığında ti
Merkez Jandarma Bölük Komutanı iken sicilden emekli olan emekli Jandarma KıYargı Bölümü Sayfa: <ı
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demli Yüzbaşı Emir Bozkurt'un zimmetinde bulunan çeşitli ordu donatım, levazım
ve muhabere mallarını devir teslim etmeden ayrılmış olduğu, daha sonra yapılan
devir teslim sırasında sayımı tekrar yapılan malzemelerin eksik olduğunun saptandığı gerekçesiyle, görevini ihmal ettiği ve neticede 488 bin 652 lira hazine zararına sebep olduğu iddia olunarak Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca eylemine uyan TCK. nun 230/2., 353 sayılı yasa'nın 16.
maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle hakkında kamu davası açılmıştır.
Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi :
28/4/1983 günü, 1983/320-202 sayı ile; sanığın görevi ihmal suçundan hakkında kamu davası açılmadan önce emekli olarak asker kişi niteliğini kaybetmiş bulunduğu, cezalandırılması istenen yasa maddesinin TCK. nunda yer aldığı,
Bilecik Asliye Ceza Mahkemesi : 22/6/1983 günü, 1983/36 müt. sayı ile sanığın asker kişi olduğu, atılı suçunun Askeri Ceza Kanununun 144. maddesinde tarif
edilmiş bulunduğu, ayrıca sanığın sonradan emekli olmasının askeri mahkemenin
görevini etkilemiyeceği,
Gerekçeleriyle görevsiz olduklarına karar vermişlerdir.
Böylece; her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararları arasında, 2247
sayılı yasa'nın 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş, dos
ya Bilecik C. Savcıhğı'nın 24/10/1983 günlü, 1983/3488 Muh. sayılı yazısı ile Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına Yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü; Servet Tüzün'ün Başkanlığı'nda, Y. İsmet Ayer,
Ali Suat Erkoç, Türkan Güven, Necati Karakış, Ergun Argon ve A. Vahap özaslan'ın katılmaları ile yaptığı, 16/4/1984 günlü toplantıda geçici raportör Hakim
Tulez Barutoğlu'nun raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan. Yardımcı Durmuş, Ganioğlu ile Askeri Yargıtay
Başsavcısı yerine katılan Yardımcı önder Ayhan'ın Askeri Yargı yerinin görevli
olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünül
dü.
İncelenen dosya içeriğine göre, olay tarihinde sanığın asker kişi, zimmetinde
bulunan eşyaların da askeri eşya olduğu anlaşılmaktadır.
Sanık hakkında söz konusu eşyaları usulüne uygun olarak devir teslim etmediği için görevi ihmalden TCK. nun 230/2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, bu suç Askeri Ceza Kanununun 144. maddesinde düzenlenerek TCK. na atıfta bulunulan bir suçtur. Anılan maddede aynen «kendisine tevdii edilen askeri bir işin ifasında bu kanunda yazılı hallerden başka TCK.
nu mucibince, cezayi mucip ihmal ve tekasül gösteren ve vazifesini suistimal eden
o kanun mucibince cezalandırılır» denilmektedir.
1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 1. maddesinde belirtildiği üzere, Askeri
Ceza Kanununda yazılı olan suçlar askeri suç sayıldığı gibi, TCK. nunda yazılı
olup da o yasa'ya Askeri Ceza Kanununca açıkça atıf yapılan suçlar da (135., 144.,
146. maddeler gibi) askeri suç sayılır.
öte yandan, 353 sayılı yasa'nın 17. maddesine göre askeri mahkemelerde yargılanmayı gerektiren ilginin kesilmesi, daha önce işlenen suçlara ait davalara bu
mahkemelerin bakmak görevini değiştirmez. Ancak, işlenen suç askeri bir suç değilse, veya askeri bir suça bağh bulunmuyorsa soruşturmaya başlanmış olsa dahi askeri mahkemenin görevi sona erer.
Yargı Bolumu Sayfa: 12
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Dava konusu olayda, suç tarihinde Kıdemli Yüzbaşı olan sanığın asker kişi,
işlendiği suçun da askeri bir suç olması karşısında, davanın 353 sayılı yasa'nın
9. ve 17- maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmesi nedeniyle Askeri Yargı
yerinde görülmesi gerekir.
Bu nedenlerle, Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmelidir.
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle, Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 28/4/1984 günlü, 1983/320-202 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına
16/4/1984 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
E. N O : 1984/67
K. No : 1984/219

(Ceza Bölümü)

ÖZET : 6138 sayılı Yasa'nın 12. maddesi kapsamına giren suçların sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkinlik koşulu aranmaksızın Askeri
Yargı yerinde görülmesi gerektiği Hk.
KARAR

Davacı: K. H.
Sanıklar : Ahmet Vasıf Tuncer ve arkadaşları
OLAY :
Çanakkale İl Merkezinde, silâh, mermi, uyuşturucu madde, döviz ve gümrük
tekel kaçakçılığının yapıldığı ile ilgili olarak alman bir istihbaratın değerlendirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile Çanakkale Boğaz ve Sıkıyönetim Komutanlığı ile koordineli olarak 9/3/1983 tarihinde Çanakkale îl Merkezinde
başlatılan operasyonda; Çanakkale Boğaz ve Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığının
emirleri ile kaçakçılık yaptığı haber alınan bazı şahısların telefonlarının dinlenmeye alındığı, ayrıca 9/3/1983 gününden itibaren görevli Ankara ekibinden bir polis
memurunun Kornan Simitçi fırınına işçi olarak yerleştirildiği, isminin gizli tutulmasını isteyen fırından bir şahısla temasa geçilerek fırına yerleştirilen görevli polis memuru vasıtası ile silâh ve mermi kaçakçısı olarak tanınan Ahmet Vasıf Tuncer ile iki adet tabanca alımı konusunda anlaşmaya varıldığı, Vasıf Tuncer'in silâh
getireceği gün ve saatte fırına gizli olarak iki polis memurunun daha yerleştirildiği, ancak 18/3/1983 tarihinde saat 12.30 sıralarında adı geçen simitçi fırınına sanık
Vasıf Tuncer'in boş olarak geldiği, silâh ve mermileri getirdiği zannı ile görevliler
tarafından yakalanarak üstü arandığı ve niçin getirmediği sorulduğunda, pazarlık
konusu olan silâh ve mermileri temin edemediğini, biraz da şüphelendiğini söyle
diği, daha sonra yapılan sorgulamasında Rıza Akın, Kadir Ergin, Lütfi örs, İbrahim İnan adındaki şahıslarda silâh ve mermi bulunduğunu beyan etmesi üzerine.
Vasıf Tuncer'in yakalandığı, 18/3/1983 gününden itibaren silâh bulundurdukları belirlenen şahıslara seri operasyonlar düzenlenerek 19/3/1983 günü bu kişilerde toplam 8 adet muhtelif çap ve, markada tabanca, 110 adet muhtelif çapta mermi, bir
adet sustalı bıçak, 150 Alman markı ve 3 şişe viskinin ele geçirildiği Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca iddia olunarak eylemlerine uyan 6136 saydı Yasa'nın 12/1-2., 12/1., 2305 sayılı Yasa'nın 2., 1402 sayılı Yasa'nın 17. ve TCK.
nun 296. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle haklarında kamu davası
açılmıştır.
Yargı Boluma Sayfa. 11

Sayfa : 20

RESMİ GAZETE

20 Haziran 1984 — Sayı.- 18437

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Nolu Askeri Mahkemesi: 16/11/1983 günü,
1983/137-84 sayı ile-, suçun istenmesindeki şekil ve suret hususiyetleri, yakalanan silah ve merminin miktarı, olayın boyutları, arz ettiği tehlike hususları birlikte değerlendirildiğinde, 1402 sayılı Yasanın değişik ek-4 maddesindeki koşulların gerçekleşmediği.
Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi: 30/1/1984 günü, 1984/18-5 sayı ile; sanıklara yüklenen suçun silah kaçakçılığı suçu olduğu, suçun sıkıyönetim komutanı tarafından devlet aleyhine işlenen suçlardan bulunması nedeniyle askeri mahkemede
görülmesini istediği, bu görüş üzetine 4 numaralı sıkıyönetim askeri mahkemesine
dava açıldığı, 1402 sayılı Yasanın değişik 13/son. maddesi uyarınca bu şekilde gönderilen suç dosyası hakkında mahkemenin görevsizlik kararı veremeyeceği,
Gerekçeleriyle görevsiz olduklarına karar vermişlerdir.
Böylece; her iki mahkemenin kesinleşen görevsizlik kararlan arasında 2247
sayılı yasanın 14. maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş, dosya
Çanakkale C. Savcılığı'nın 21/3/1984 günlü, 1984/64 esas sayılı yazısı ile Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE : Türk Ulusu adına Yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü; Servet Tüzün'ün Başkanlığı'nda, Y. İsmet Ayer,
Ali Suat Erkoç, Türkân Güven, Necati Karakış, Ergun Argon ve A. Vahap özaslan'ın katılmaları ile yaptığı, 16/4/1984 günlü toplantıda, geçici raportör Hâkim Tulez Barutoğlu'nun raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı önder Ayhan'ın Askeri Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Atılı suçlar; tüm yurtta 12/9/1980 günü ilân edilen
9/3/1983, 27/3/1983 tarihinde Çanakkale'de işlenmiştir.

sıkıyönetimden sonra,

Suçların sıkıyönetim ilânından sonra işlenmesi nedeniyle görevli yargı yerini
belirlemede 1402 sayılı Yasa'nın 15. maddesinin gözönünde tutulması gerekir.
Anılan maddenin uygulanmasının önkoşulu İse suçun, sıkıyönetim ilân ve
faaliyetlerine ilişkin olarak işlenmesidir. Bu hususun saptanmasından sonra, suçun anılan maddenin çeşitli bentlerinde sayılan suçlar arasında yer alıp almadığı
araştırılmalıdır.
Ancak, 1402 sayılı yasa'nın 13/a. maddesinde sıkıyönetim ilânından önceki
üç ay İçerisinde işlenen ve 6136 sayılı yasa'mn 12. maddesine giren suçlarda sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara ilişkinlik koşulunu aramayan yasa koyucunun
ilandan sonra işlenen ve aynı madde kapsamına giren suçlarda evleviyetle sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkinlik koşulunu aramadığı açıktır.
Ayrıca, 6136 sayılı yasa kapsamına giren suçlar, anılan 15. maddede yer alan
suçlar arasında sayılmıştır.
Bu durumda, sıkıyönetim ilân ve faaliyetlerine ilişkin bulunmayan, ancak
6136 sayılı yasanın 12. maddesi şümulüne giren suçlara alt davanın Askeri Yargı
yerinde görülmesi gerektiğinden, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Nolu Askeri
Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ : Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 16/11/1983 günlü, 1983/137-84 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına,
16/4/1984 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Yargı Bölümü Sayfa: 14
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Esas No : 1984/65
Karar N o : 1964/218
(Ceza Bölümü)

ÖZET: Sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara
ilişkin ve sıkıyönetim mahkemelerinin elkoyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olan suçlara ait davanın Askeri Yargı
yerinde görülmesi gerektiği Hk.
K A R A R

Davacı: K. H .
Sanıklar •. Tayyip Kızılyıldız ve Arkadaşları
O L A Y : Müştekilerin Ercişten Belediye otobüsü ile Van'ın Kurtuluş gününe
iştirak için 2/4/1978 günü Van'a geldikleri sırada siyasal - ideolojik sol görüşlü olan
sanıkların görüş ayrılığı nedeniyle müştekilerin kurtuluş bayramına katılmalarına
mani olmak için müessir fiil ika ettikleri ve devlet malı olan otobüse zarar verdikleri ileri sürülerek TCK.'nun 456/4., 516/ilk maddeler ile tecziyeleri istemiyle Van C.
Savcılığı'nın 29/8/1978 günlü, 246 sayılı iddianamesiyle haklarında kamu davası açılmıştır.
Van Asliye Ceza Mahkemesi, 17/5/1982 gününde, esas 1078/289, karar 1982/246
sayı ile; atılı suçun sıkıyönetim ilanına neden olan olaylardan olduğu gerekçesiyle
ve sıkıyönetim komutam yazısına atfen görevsizlik k a r a n vermiştir.
Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi, 9/3/1984 gü
nünde, 1983/306 sayı ile; atılı suçun sıkıyönetim ilanından üç aydan önce işlendiği ve
sıkıyönetim askeri mahkemesinde görülen davalarla bağlantılı bulunmadığı gerek
çesiyle A d l i Yargı yerinin görevli olduğu kanısına vararak, 2247 sayılı Yasanın 19.
maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.
İNCELEME V E GEREKÇE: Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Servet Tüzün'ün Başkanlığında, Y . İsmet Ayer, A l i
Suat Erkoç, Türkân Güven, Necati Karakış, Ergun Argon ve A . Vahap özaslan'ın
katılmaları ile. yaptığı 16/4/1984 günlü toplantıda, geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya. Cumhuriyet Başsavcısı
yerine katılan yardımcı Durmuş Ganioğlu'nun Askeri ve Askeri Yargıtay Başsavcısı
yerine katılan Yardımcı önder Ayhan'ın Adli Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanıklara atılı suçlar V a n İlini de kapsamına alarak bütün yurtta 12/9/1980
günü ilan olunan sıkıyönetimden üç aydan daha önce 2/4/1978 günü işlenmiştir.
Bu suçlar siyasal - ideolojik görüş ayrılığından kaynaklandığından sıkıyönetim
ilanına neden olan olaylara ilişkin bulunmaktadır.
Hernekadar suçlar, sıkıyönetim ilanından üç aydan daha önce işlendiğinden
1402 sayılı Yasanın 13/a. maddesi kapsamı dışında kalmakta ise de; dosyada bulunan emniyet Genel Müdürlüğünün 15/8/1983 günlü, yazısında, sanıklardan Tayyip
Kızılyıldız, Mecit Yıldırım, Ahmet Gezici ve Ahmet Kaya'nın A l a Rızgari örgütü
mensubu oldukları ve çeşitli eylemlere katıldıkları bildirilmesine ve Diyarbakır
Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin 9/3/1984 gün, 1983/306 sayılı celsesindeki duruşma zaptında sanık Tayyip Kızılyıldız hakkında birleştirilmiş
dava dosyası olduğu ve 1981/96 esas sayılı davada TKSP - özgürlük Yolu üyesi olmaktan dolayı mahkûmiyet k a r a n verildiği, sanık Necip Yıldıran hakkında da
1981/528 esas sayılı davada mahkûmiyet k a r a n verildiği belirtilmesine ve böylece
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sanıklar hakkında sıkıyönetim askeri mahkemelerinin elkoyduğu dava bulunmasına
ve dava konusu eylemin Van'ın kurtuluş bayramına vatandaşların kakımalarını
önlemek amacı ile işlenmiş olduğu ileri sürüldüğüne göre 1402 sayılı Yasa'nın 13/b.
maddesindeki organik ve örgütsel somut bağlantı bulunması koşulu gerçekleşmiştir.
Bu nedenlerle davanın Askeri Yargı yerinde görülmesi ve Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin başvurusunun reddine karar
verilmesi gerekir.
SONUÇ: Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı l Nolu Askeri Mahkemesi'nin
başvurusunun reddine, üyelerden Ergun Argon, Vahap özaslan'ın karşı oylarıyla ve
oyçokluğuyla 16/4/1984 gününde kesin olarak karar verildi.
K A R Ş I OY Y A Z I S I
Sanıklara yüklenen suçların 2/4/1978 tarihinde Van ilinde işlendiği, Van'da
sıkıyönetimin 12/9/1980 tarihinde ilân edildiği nazara alındığında işbu suçla ilgili
davaya Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bakılmasının koşullarından olup 1402 sayılı Yasa'nın 13/a. maddesinde yazık olan koşulun gerçekleşmediği açıktır.
Hernekadar sanıklardan Tayyip Kızılyıldız ile Necip Yıldırım hakkında Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde açılmış bulunan bir dava olduğu dosya içeriğinden anlaşılmakta ise de-, ismi geçen sanıklar hakkındaki davaların mahkumiyetle sonuçlandığı ve halen görülmekte olan birdavarınınbulunmadığı yine dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır.
1402 sayılı Yasa'nın 13/b. fıkrası'nın konmasındaki amaç bir sanık hakkında
birden fazla suçla ilgili olarak açılmış ayrı davaların bir mahkemede birleştirilmesini mümkün kılmak olduğu gibi her bir suça vücut veren eylemin birlikte değerlendirilmesi ve bunun sonucu olarak müterakki bir suçun varlığının ortaya çıkması
halinde tüm eylemlerin bir suç olarak nitelendirilmesine imkân verip uygulamadaki aksaklıklara mani olmak ve öte yandan çok yoğun olan sıkıyönetim mahkemelerinin işlerim biraz olsun azaltmaya yöneliktir.
Olayımızda sanıkların sıkıyönetim mahkemesindeki davalarının sonuçlanıp bu
davayla birleştirilerek bakılması imkânı kalmadığına, sanıklara yüklenen suçun
TCK'nun 456/4., 516/1. maddelerini ihlal olup bu suçlara sıkıyönetim mahkemesinde bakılmasında da kamu yararı bulunmadığına göre bu suçlarda Adliye Mahkemelerinin görevli kılınması gerekirken aksi görüşle davanın Askeri Yargı yerinde
çözülmesine karar veren çoğunluk görüşüne karşıyız.
Üye
üye
Ergim Argon

Esas No: 1984/76
Karar No: 1984/223
(Ceza Bölümü)

A. Vahap özaslan

ÖZET: Sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara
ilişkin ve sıkıyönetim mahkemelerinin elkoyduğu suçlarla genel ve ortak amaç içerisinde
bağlantılı olan suçlara ait davanın Askeri
Yargı yerinde görülmesi gerektiği hk.
KARAR

Davacı : K. H.
Sanıklar : Kadir Karadeniz, Turgut Çetindere, Mehmet Polat.
OLAY : Kadıköy C. Savcılığı'nın 26/9/1978 gün, 169 sayılı iddianamesinde.
Suç tarihi olarak 10/11-Mayıs/1978 gecesi ve ondan öncesi gösterilerek l. Ordu Karargah bölüğünde er olan sanıklar Mehmet Tamaç ile Veli Süzgünün askeri
Yargı Bûlümü Sayfa : -16
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birliğe ait G.3. model iki otomotik tüfeği çalarak örgütsel ilişki kurdukları diğer sanık Mehmet Müfit Bayram'a verdikleri, durumun anlaşılması üzerine yapılan soruşturmada olayın KAVA faaliyetlerinden olduğu ve silah talebinin sanık Süleyman
Kırmızıtaştan geldiği ve sanık Turgut Çetindere'nin emri ile hareket edilerek silahların çalındığı ve sanıklar Müfit Bayram ile Nurten Bayramın evinde yapılan aramada bu silahlarla birlikte mermiler, kama, ve sol içerikli yayınlar bulunduğu ve
olayın sanık Mehmet Polat da dahil olmak üzere KAVA örgütünün eylemleri olduğu ve sanıkların, doğu devrimci kültür dernekleri örgütünden kopma bir fraksiyon olarak marksist-leninist ideolojik temele dayan yasa dışı cemiyeti sevk ve idare
ettikleri ileri sürülerek 8 sanığın TCK.'nun 141/1., 173/3., ve sanıklardan Müfit Bayramın ayrıca 6136 sayılı Yasanın 13. maddeleri ile tecziyeleri istenmiştir.
Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 2/2/1979 gününde, esas 1978/30, karar 1979/22
sayı ile sanıklara atılı suçun sıkıyönetim ilânına neden olan olaylardan olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nce dosya
1979/198 esas sayısına kaydedildikten sonra 11/12/1979 günlü celsede ara kararı ile
bulunamayan sanıklar Kadir Karadeniz, Turgut Çetindere ve Mehmet Polat haklarında dosyanın tefrikine ve ayrı bir esas numarası üzerinden davanın yürütülmesine karar vererek bu üç sanık hakkında tefrik ettiği dosyayı 1980/649 esas sayısına
kaydetmiş ve 12/3/1981 gününde, esas 1980/649, karar 1981/212 sayı ile,- atılı suçun
sıkıyönetim ilânından üç aydan önce işlenmesi nedeniyle görevsizliğe karar vermiştir.
Böylece, yukarda isimleri belirtilen üç sanık hakkında verilip kesinleşen gö
revsizlik kararları arasında, 2247 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde belirlenen olumsuz
görev uyuşmazlığı doğmuş ve dosya C. Başsavcılığı'nın 3/4/1984 gün, 1141 sayılı yazısı ile Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE -. Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Servet Tüzün'ün Başkanlığı'nda, Y. İsmet Ayer,
Ali Suat Erkoç, Türkan Güven, Necati Karakış, Ergun Argon ve A. Vahap özaslan'ın
katılmaları ile yaptığı 16/4/1984 günlü toplantıda, geçici raportör Hakim İsmet Köker'in raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı
yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askeri Yargıtay Başsavcısı yerine katılan Yardımcı önder Ayhan'ın Askeri Yargı yerinin görevli olduğu yolundaki sözlü
açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü ;
Sanıklara atılı suç, Istanbulda 26/12/1978 günü ilân olunan sıkıyönetimden üç
aydan daha önce 11 Mayıs 1978 günü işlenmiştir.
Atılı suçun amacı, cumhuriyeti, vatan ve milletin bağımsızlığını, bölünmezliğini, bütünlüğünü, milli güvenliği tehlikeye düşürmeye, temel hak ve özgürlükleri
ortadan kaldırmaya yönelik olduğundan MGK'nin 7 sayılı kararının 4. maddesi kapsamında ve sıkıyönetim ilânına neden olan olaylara ilişkin bulunduğu açıkça ortadadır.
Hernekadar suç, sıkıyönetim ilânından üç aydan daha önce işlendiğinden 1402
sayılı Yasa'nın 13/a. maddesi kapsamı dışında kalmakta ise de; olay yerinde açık
landığı gibi haklarında görevsizlik kararı verilen üç sanık ile birlikte diğer 5 sanığın da yasa dışı marksist-leninist ve ayırıcı, bölücü bir örgüt olan KAVA örgütünün elemanları olduğu ileri sürülmesine, dosya içerisinde bulunan askeri mahkeme
hakimi tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazılan 9/11/1979 günlü, 198 saYargı Bölümü Sayfa: 17
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yılı yazıda CD. sıra 36) sanıklardan Turgut Çetinderenin K A V A illegal örgütü
başkanı olduğu iddia edildiği belirtilmesine ve K A V A isimli yasa dışı örgüt hakkında sıkıyönetim askeri mahkemesinde bu dava nedeniyle dahi görülen dava bulunduğu anlaşılmasına, kaldıki Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün 16/4/1984 günlü,
esas 1982/526 karar 1984/224 sayılı kararının incelenmesinden; sanık Kadir K a r a denizin de dahil olduğu 19 sanık hakkında İğdır C. Savcılığınca siyasal - ideolojik
karşıt görüş ayrılığı nedeniyle çıkan çatışmada ruhsatsız tabanca ile ateş etmek, hal
kı suç işlemeye teşvik ve tahrik etmek emniyet görevlilerine taş atarak yaralamak
ve mukavemet etmek suçları nedeniyle açılan kamu davasında İğdır Asliye Ceza
Mahkemesi'nce görevsizlik kararı verilmesi üzerine Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin 2247 sayılı Yasanın 19. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu ve sanıklardan Kadir Karadenizin Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca 1/8/1982 günlü, 1981/694 esas sa
yılı iddianamesi ile, Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs ve bu amaçla yasa
dışı örgüt oluşturmak örgüt adına adam öldürmek, gasp, hırsızlık, ev kurşunlamak,
patlayıcı madde atmak, bildiri dağıtmak, yazı yazmak, pankart asmak, 6136 sayılı
yasaya muhalefet, cürüm işleyenleri gizlemek ve suç delillerini yok etmek suçlarından dolayı açılan davada 76 sanığın içinde ve 59. sırada bulunduğu ve davasının
devam ettiği ve aynı sanık hakkında aynı yer askeri savcılığınca 2/3/1982 günlü iddianame ile açılan davada devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve sıkıyönetim görevlilerine mukavemet suçundan da yargılandığı ve bu nedenlerle 1402 sayılı Yasanın
13/b. maddesindeki organik ve örgütsel bağlantı koşulu gerçekleştiğinden davanın
Askeri Yargı yerinde görülmesi ve Erzurum Sıkıyönetim Komutanlığı ı Nolu Askeri
Mahkemesinin 20/7/1982 günlü, 1980/6 sayılı başvurusunun reddine karar verildiği
anlaşılmış olmasına göre 1402 sayılı Yasanın 13/b. maddesindeki sıkıyönetim askeri
mahkemelerinin elkoyduğu bir suçla umumi ve müşterek gaye içerisinde organik ve
örgütsel somut bağlantı bulunması koşulu gerçekleştiğinden davanın Askeri Yargı
yerinde görülmesi ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin sanıklar Kadir Karadeniz, Turgut Çetinkaya ve Mehmet Polat haklarında verdiği görevsizlik kararlarının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.
SONUÇ .- Anlaşmazlığın, niteliğine göre Askeri Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine, bu nedenle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nin 12/3/1981 günlü, esas 1980/649, karar 1981/212 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, 16/4/1984 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
20/6/1984 tarihinde uygulanacak ABD dolarının esas kuru;

1 ABD S = TL. 346,58 dır.
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Yargı Hânları
Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1983/930
K. No : 1983/806
Emirlere muhalefet suçundan Mahkememizin 16/11/1983 tarihli ilâmı ile T.C.K.
nun 526/1. 72. 647 S. K. 4, 5. maddeleri gereğince onaltıbinbesyüz lira cezası İle hü
kümlü Osman Avni oğlu 1947 doğumlu Metin Atak hakkındaki gıyabi hüküm bütün
aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Yasasının 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen teb
liğine hüküm fıkrasının ne§ir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
8985
Beyoğlu 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık yapmak suçundan sanık Artvin,
merkez, Erenler Köyü nüfusunda kayıtlı, Ömer ve Hediye oğlu, 1947 D. lu Nazım Al
tıntaş'ın, neticeten 15750 lira ağır para cezası ile mahkûmiyeti hakkındaki, 14/4/1983
tarih 1982/1115 esas 1983/173 karar sayılı karar, bütün aramalara rağmenfianıkbu
lunup, tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 15 gün içinde kanun yoluna gi
dilmediği takdirde, hükmün kesinleşeceği ilân olunur.
8987
Kesap Asliye Hukuk Hâkimliğinden •.
E. No: 1967/3
K. No: 1983/137
Davacı Kerim Kabacaoğlu tarafından Ha/ine-i Maliye vs. aleyhlerine ikame
olunan tescil davasının yapılan yargılamaları sonunda: Kesap Halkalı Köyünde kâin
Mistik Genci ve Sarp isimli taşınmazların davacı Kerim Kabacaoğlu adına tapuya tes
ciline karar verilmiştir. Müdahil davalılardan Hayati, Şinasi, Naime, Gülhatun ve
Melahat Kabacaoğlu'nun adresleri meçhul o'up, karar tebliğ edilemediğinden, ka
rarın Resmi Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilânın neşir tarihinden
itibaren adı gecen davalıların 1 ay içersinde temyiz yoluna başvurmadığı, aksi halde
bu süre bitiminde hükmün kesinleşeceği karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur.
8647
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Ayvacık Asliye Hukuk Hakimliğinden:
1983/122
Davacı Hatice Savu tarafından Osman Savu hakkında acılan boşanma davası
nın yapılan duruşmasında:
Davalıya dava dilekçeli davetiye Hanen tebliğ edilmiş gelmediğinden duruşma
17/7/1984 günü saat 10.00 a talik edilmiştir.
Davalı Osman Savu'nun 17/7/1984 günü saat 10.00 da Ayvacık Asliye Hukuk
Mahkemesinde hazır bulunması, bulunmadığında yargılamanın gıyabında görüleceği
gıyap kararı yerine kâim olmak üzere ilân olunur.
8963
Biga Asliye Hukuk Hakimliğinden :
E. No : 1982/138
K. No : 1984/169
Adresi Meç'hul: Mehmet Palabıyık (Eçer)'e
Davacı K. H. tarafından davalılar Mehmet Palabıyık (Eçer) ve Biga Nüfus
Memurluğu aleyhine açtığı nüfus kayıt iptali davasının yapılan açık yargılaması so
nunda :
Balıkesir İÜ, Erdek İlçesi, Harmanlı Köyü Cilt No : 018/01, Sayfa No : 96,
Kütük Sıra No : 59 da nüfusa kayıtlı Hasan ve Selime'den olma 1940 Mehmet Pala
bıyık (Eçer)'e ait mükerrer olan bu kaydın iptaline karar verilmiştir.
İşbu ilânın yayım tarihinden itibaren bir ay zarfında temyiz etmeniz. Aksi haled kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
9008
-e
Manisa Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden :
1984/191
Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından davalı Emeti Karataşh ve Nuriye
Verai arasındaki Cebri Tescil davasında :
Ege Mah. Çayır Sokak Kurşunlu Han yanı No. 17 de ikamet ettiği büdirilen
davalı Emeti Karataşh ile aynı yerde ikamet eden diğer davalı Nuriye Veral bu ad
resten ayrılmış oldukları anlaşılmakla, Mahkememizce davalılara ilânen tebligat su
retiyle duruşma gününden haberdar edilmelerine karar verilmiştir.
Duruşma 22/6/1984 günü saat 9.00 a bırakıldığından adı geçen davalıların du
ruşmada hazır bulunmaları hususu davetiye yerine kâim olmak üzere ilân olunur.
8987
Kayseri Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden:
E. NO: 1982/543
K. No 1984/183
Davacı Güllü Kaya ile davalılar Ömer Koç, Mehmet Yiğiter, Zeliha Yiğiter,
Tevfik Conkar aleyhine açılan şuf a davasının yapılan açık muhakemesi sonunda -.
Kayseri'nin Cumhuriyet Mahallesi Tannuri Sokak No: 17'de mukim Ömer Koç,
Kayseri'nin Argıncık Kasabası, Hürriyet Caddesi No •. 22'de mukim Mehmet Yiğiter
İle Zeliha Yiğiter'in adresleri tesbit edilemediğinden, dava dilekçesi ve gıyap kararı
ilânen tebliğ edilmiş, açık adresleride tesbit edilemediğinden, 5/4/1984 gün ve 1982/
543 -1984/183 sayılı karar, aynı adrese çıkarılmış, ise de yine bilâ tebliğ iade edildi
ğinden, karar özetinin de ilânen tebliğ yasa gereği olduğundan işbu karar özetinin
ilânından itibaren 30 gün İçersinde, davalılar Zeliha Yiğiter, Mahmut Yiğiter, Ömer
Koç tarafından temyiz edilmesi, temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleştirile
ceğinden, karar tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur.
8981
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Denizli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
E. No: 1083/79-668

Davacı Nisan Kunt tarafından davalı Şükrü Kunt aleyhine açılan Ş. G. S. bo
şanma davasında.Dava sabit olmakla Afyon Sandıklı Alagöz Köyü 39 hanede kayıtlı Ramazan ve
Zeynep'ten olma 1957 D. lu davacı Nisan Kunt ile aynı hanede Hasan v© Hayriye'
den olma 1949 D. lu davalı Şükrü Kunt'un davalı kusuru üe şiddetli geçimsizlik sebe
biyle MK. nun 134 ve 150. madeleri hükmünce boşanmalarına, 500 lira harç peşin
alınmakla yemden tahsiline yer olmadığına, davacının ödediği harç ve gider tutanı
7.615 liranın davalıya yükletilmesine, müşterek evlâtları Levent, Hülya, Ramazan,
Barış velayetlerinin davacı anneye verilmesine, hükmün kesinleşmesinden itibaren
küçükler için 2 bin er lira nafakanın davalıya yükletilmesine, davalı kusuru Ue se
bebiyet vermekle M. K. nun 142. maddesi hükmünce 2 sene evlenmesinin yasaklan
masına, 30/11/1983 gün ve 1983/79, 1983/668 sayılı ilâm ile davalı yokluğunda bitiril
miş olmakla işbu karar davetiyesi tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur.
8978

Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1979/407
Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalılar Metin Güney ve Turgut Acar
aleyhine Turgut Uçar ve Zeynep Civelek ve Ali Civelek aleyhlerine açılan tapu iptali
davasının yapılan yargılamasında.
Davalılar Turgut Acar ve Zeynep Civelek'in mahkemece bütün aramalara rağ
men tebligata yarar açık adreslerinin bulunmadığından adlarına Resmi Gazete ile
ltanen duruşma günü gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verildiğinden duruşma
günü olan 10/7/1984 günü saat 10.30 da mahkemede hazır bulunmaları veya kendi
lerini bir vekil ile temsil ettirmeleri için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
Davalılar :
1 — Turgut Acar Ziraat Bankası Mustafa özdemir yanında Söke
2 — Zeynep Civelek Yeniçami Mah. Çıtlık Sokak No. 10 Söke
S959
-e
Kayseri ı. Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1983/1192

Davacı BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü, Vekili Av. Semiha Arslan tarafından
mahkememize açılan veraset davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara ka
rarı gereğince-,
Kayseri ili, Bünyan İlçesi, Elbaşı Köyü, cilt 040/01, sahife 86, kütük 48'de nüfus
ta kayıtlı Hacı İbrahim ve Ayşe oğlu, 1946 doğumlu, Muris Mehmet Biçici'nin, 1/5/1974
tarihinde vefat etmiş olduğu, Murisin mirasçılarından olan sağ eş Yaşar ve Ayşe
kızı 1950 doğumlu, Meryem Biçici'nin bu güne kadar aramalara rağmen bulunama
dığından, tercih davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar verilmiş
tir.
Karar gereğince-.
Duruşmanın bırakıldığı 12/7/1984 günü saat 9.00'da Kocanız Mehmet Biçici'den intikal eden mirasta tercih hakkınızı kullanmak üzere mahkememizde hazır
bulunmadığınız takdirde, mirasta mülkiyeti tercih etmiş sayılacağınız, hususu ilâ
nen tebliğ olunur.
8939

Sayfa : 28

RESMİ GAZETE

20 Haziran 1934 — Sayı: 18437

Diyarbakır Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden .880/352
Davacı Menşura Arukaslan vekili Av. Nejdet Hayalioğlu tarafından Cuma Ara
kasları aleyhine açılan boşanma davasının yapılan Açık duruşması sırasında:
Diyarbakır Şerbetin Köyü (Nahırkıracı) Hane : 24/28 de kayıtlı olan davalı
Cuma Arukaslan'ın adresi bunca aramalara rağmen tesbit edilememiştir. Bu se
beple davalıya dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere önceden Resmi Ga
zetede ilanen tebligat yapılmıştır. Tebligat'a rağmen 4/6/1984 tarihinde duruşmaya
gelmeyen davalıya ilanen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir.
Verilen bu ara karan gereğince davalı Cuma Arukaslan'ın Diyarbakır As
keri l. Hukuk Hakimliğinin 980/352 saydı dosyasının duruşmasının bırakıldığı
20/9/1984 tarihinde hazır bulundurulması davaya icabet etmesi veya kendisine temsllen bir vekil göndermesi hususu gıyap karan yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
9329
Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden-.
1984/265
Davacı Faruk Bilge vekili tarafından davalı Nuri Demirel aleyhine açılan
alacak davasının mahkememizce yapılan açık yargılaması sırasında;
Mahkememizden verilen ara karan gereğince. Davalı Nuri Demirel'e dava
dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş. Emniyet araştırmasında da tanın
madiği belirtildiğinden duruşma günü olan 13/7/1984 günü saat 9.30'da ibraz et
mek istediğiniz vesikaları ibraz ve delillerinizin gönlerilmesi aksi halde duruşmaya
gelmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 509 - 510. maddelerine göre gıyabınızda karar
verileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
9325
a
Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vekili Avukaf Onur Eren davalı Kahra
manmaraş Yusuflar Mahallesinden Habibe Balbatoa aleyhine ikame ettiği tescil dava
sında davacı İdare tarafından istimlak edilen Kahramanmaraş Şeyhadil Mahallesi
418 ada 66 parsel numaralı taşınmazdaki davalı hissesinin davacı idare adına tescilini
istemiş, davalıya tebligat yapılamamış, adreside tesbit edilememiş bulunduğundan üânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı Habibe Balbaban'ın Mahkememizin 1983/686 esas sayılı davasının
6/7/1984 günü saat 11.30 daki duruşmasında tüm delilleri ile bizzat hazır bulunması
veya bir vekille temsil olunması, aksi takdirde gıyabında duruşmaya devam edilece
ği H.U.M.K. nun 509 - 510 ncu maddeleri uyarınca meşruhata davetiye ve dava di
lekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
9333
Altındağ l. Asliye Hukuk Mahkemesinden:
1983/448
Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü vekili tarafından Ömer Kopçak aley
hine açılan Tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda :
Davalının adresi meçhul olduğundan kendisine tebligatlar ilânen yapılmış
bulunduğundan Mahkememizin 22/5/1984 tarih ve 1983/448 esas 1984/267 karar sa
yılı ilamı ile 468.520 Ura tazminatın % S faizi İle birlikte ve 42.481 lira vekalet üc
reti 23675 lira mahkeme masrafı ve 10.555 lira harcın davalıdan tahsiline karar ve
rilmiş bulunduğundan davah Ömer Kopçak'a karar tebliği yerine kaim olmak üze
re ilanen tebliği olunur.
9330
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Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No: 1983/270
K. No: 1983/346
Alkollü vasıta kullanmak suçundan sanık Hasan oğlu, 1946 D. lu Sinop, Merkez
Tasmana K. nüfusuna kayıtlı ve İst. Fikirtepe, Eğitim Mah. Birinci Saray Sokak 4/2
de oturur Gahp Can hakkında yapılan duruşma sonunda :
Sanığın 6085 sayılı Kanunun 31. maddesinin 58/C .bendi gereğince ve 647 sayılı
Yasanın 4. maddesi gereğince 6.750,— lira hafif para cezası ile. mahkûmiyetine ka-ı
rar verilmiş, işbu gıyabi hüküm sanığa posta ve zabıta marifetiyle adresinde bulun?
ma dığından tebliğ edilememiştir.
7201 saydı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye
kararın ilan en tebliğine, hüküm fıkrasının Resm IGazete'de ilanına, nesir tarihinden
itibaren İS gün sonra karam kesinleşmiş sayılacağı İlan olunur.
8994
Hınıs Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1982/155
Davacı köy işlerini temsilen Avukat Murat Tansu ile Davalı Hınıs Moladavut Köyünden Muhyettin Söyler hakkında ikame edilen tapu iptali davasının mah
kememizde yapılan açık duruşması sırasında;
Davalının açık adresi bilinmediğinden bahisle dava dilekçesinde adı geçenin
ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşma günü olan 5/7/1984 günü saat 9.00'da
adı geçen davalının bizzat mahkeme salonunda hazır bulunması veya kendisini bir
vekille temsili için davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
9198
• e .
Suluova Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1983/315
Davacı Ahmet Vergili Vekili Av. Kazım Demir tarafından Davalılar Atilla
Kalayhoğlu ve Arkadaşları aleyhlerine ikame olunan 300.000.— TL. Maddi ve
400.000.— TL. Manevi olmak üzere Cem'an 700.000.— TL. Tazminat davasında da
vasında davalılardan Amasya Cezaevi adresinde mukim Atilla Kalaylıoğlu'nun ad
resi yapılan araştırmalara rağmen tesbit olunamadığından Adı geçen davalının
duruşmanın bırakıldığı 27/6/1984 günü saat 9da mahkememizde hazır bulunması
adı geçene davetiye ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen teb
liğ olunur.
8922/1-1
Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1984/156
Davacı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Vekili: Av. Aydın Saygın-Av. Yıldız Yüksel
Davalı-. Cavit Beşorak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 35/A Ankara
Dava: Alacak
Davalının yukardaki adresine çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş. Em
niyetçe yaptırılan tahkikat neticesi sarih adresi tesbit edilemediğinden, Dava di
lekçesi tebliğime karar verilmiş olup, duruşması 6/7/1984 günü saat 9,45'a bırakıl
mıştır. Meşkur gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil
ettirmeniz. Gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkartılacağı hususu
dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
9882/1-1
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Yenimahalle Asliye 4. Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden:
1983/10

Davacı Emine Aldemir tarafından davalı Beyzade Basri Aldemir aleyhine
açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında:
Davacı, davalı ile 1971 yılında evlendiklerini davalı ile evlilik birliklerinin
4? gün sürdüğünü, davalının tahminen 11 yıl evvel kendisini terk ederek adresi
meçhul yere gittiğini bildirerek evini terk ederek giden davalı ile boşanmalarına
karar verilmesini istemiştir.
Davalının adresi meçhul olduğundan C. Savcılığı kanalı ile tesbitine çalşılmış isede adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçeei ve duruşma gününün ilenen
yapılmasına karar verilmiştir.
Davalının duruşma günü olan 18/7/1984 günü saat 11.30 da duruşmada hazır
bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, dava dilekçesi ve duruşma
gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilan olunur.
9970 /1-1

—e——
Ankara 10. ncu icra Memurluğundan:
Dosya No.: 1982/5488
Alacaklı: Elektrik İşi. Etüt İdr. Gn. Direktörlüğü Av. Nursen inan.
Borçlu-. Alaattin Okyay Büyük Sanayi 1. Cad. No: 50/C-35 Ankara
Borç Miktarı: 29.500.— Masraflar hariç
Müstenidat: Kasım 1982 ayına ait kira bedeli
Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından, işbu ödeme emrinin teb
liği tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin dayanağı kambiyo senedi
niteliğini haiz değilse, 5 gün içinde şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki
imza size ait değilse yine 5 gün içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra daire
sine bildirmeniz, aksi takdirde, icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın
sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz, 100 liradan 5.000 lira
ya kadar para cezasıyla mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa
veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınızın
varsa bunu sebepleri ile birlikte 5 gün içinde Tetkik Mercii'ne bir dilekçe ile bil
dirmek, merci'den itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde,
cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde, 10
gün içinde 73. madde gereğince, nial beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapis
le tazyik olacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bu
lunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi kanuni 5 güne tebligat kanu
nunun hükümleri dairesinde 15 gün ilavesiyle 20 gün olmak üzere işbu ödeme emri
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10020/1-1
.e
Mardin Asliye Ceza Mahkemesinden-.
E. No: 1981/128
K. No: 1983/141

Karar Tarihi -. 24/6/1983
Savur ilçesi Üçkavak Köyünden Hüseyin oğlu 1962 D. lu Edip Güzel'in Dikkat
sizlik tedbirsizlik neticesi ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçundan mah
kememizce neticeten gıyabında 45.955 lira ağır para cezasına mahkûm olduğu, an
cak sanığın tebliğ için tüm aramalara rağmen bulunamadığı anlaşılmıştır. Bu ne
denlerle 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince Resmî
Gazetede Hanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın ya
pılmış sayılacağına Hanen tebliğ olunur
10032 / ı-l
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Kahraman Maraş Bayındırlık Müdürlüğünden :
1) Aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet İş 2886 saydı Kanunun ,35/a maddesi
gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
2) İhale, her işin karşısında yazılı gün ve saatlerde Bayındırlık Müdürlüğünde
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3) Eksiltme ile ilgili şartname ve diğer evraklar ücretsiz olarak Bayındırlık
Müdürlüğünde görülebilir.
4) Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin :
a) Her işin karşısında yazılı geçici teminatlarını,
b) 1984 yılı Ticaret Odası belgesini (Şirketlerde ilân tarihinden sonraki bir ta
rihte alınmış olması gerekir),
c) İsteklilerin müracaat dilekçeleri ile birlikte, eksiltme şartnamesinde belir»
tlten ve usulüne göre hazırlanmış yapı araç bildirisi (Sahibi olduğunu gösterir belge
veya kiralandığına dair noter sözleşmesi), teknik personel bildirisi (bağlantı durumu
nu gösterir noter mukavelesi), sermaye ve kredi imkanlarım gösterir mail durum bil»
dirisi - Banka referans mektubu ve teahhüt bildirisi İle Bayındırlık Bakanhğmdan ahnan en az işin keşif bedeli kadar istenilen guruptaki müteaHhitlik karnesinin aslım
ibraz ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları
ile birlikte zarfa koymaları gerekir.
5) Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 25/6/1984 Pazartesi günü
mesai saati 'bitimine kadar,
6) İsteklilerin teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir (1) saat öncesine
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir.
7) Eksiltme şartnamesine Ek özel Şartname (Yapı Araçları - Teknik Eleman
Mali durum bildirisi şartları) ihale dosyasında mevcuttur.
8) Bayındırlık şartnamesine eklenen çalışma şartlarına Ek Madde dosyasında
mevcuttur.
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilan olunur.
Keşif Bed. Geç. Tem. Karne 1 Günü Biteceği
İşin adı
TL.
TL. Grubu ve saati
Yılı
1) Elbistan Hükümet Konağı

92.000.000

2.760.000

2) Elbistan Kümbet polis Karako. 60.000.000

1.800.000

3) Göksün tmamhatip Lisesi İnş.

20.000.000

600.000

B

28/6/1984 1985
Perşembe
15.00
B 29/6/1984 1986
Cuma
15.00
C 28/6/1984 1984
Perşembe
11.00
9609/2 2

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden:
18 TİP ETjEKTRtKMOTORU VE GENERATÖRÜ İTHAL EDİLECEKTİR
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adresten alınabilir.
1 — İskenderun'da D. Ç. Fabrikaları Tedarik İkmal Müdürlüğünden,
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapak teklif mektup
larım engeç 9 Ağustos 1984 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat ve Arşiv
Müdürlüğünde bulundurmaları İlan olunur.
9895 / 2-1
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ORÜS Kurumu Dursunbey Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
Cins ve Kalitesi

Parti
Adedi

Miktarı
M . Dm .

Muh. Bedeli
Lira K r .

Teminatı
U r a Kr.

1
7
2
30
1
6
2

14.888
104.720
36.822
628.286
12.370
139.545
33.578

163.000,—
148.000,—
98.000.—
70.000—
55.000,—
54.000,—
48.000,—

98.000,—
1.218.900,—
180.400,—
1.759.200,—
31.000,—
376.800,—
77.300,—

49

1030.207

I. Sn. Nor. Boy Çam Kereste
II. Sn. Nor. Boy Çam Kereste
II. Sn. Kısa Boy Çam Kereste
III. Sn. Nor. Boy Çam Kereste
III. Sn. Kısa Boy Çam Kereste
IV. Sn. Nor Boy Çam Kereste
IV. Sn. Kısa Boy Çam Kereste
Keresteler Toplamı

3

3

3.741.600.—

10
100 Ton
22.000,—
165.000.—
Uzun boy kırıntı çam çıta
1 — Yukarda beyanı gösterilen çam kereste ve çıtalar peşin veya % 25 (Ver
gileri ve vade faizi) peşin, bakiye % 75'i (ilk ay faizsiz, diğer aylar net % 4 faizle)
limit içi ve müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı açık artırmalı satışa çıka
rılmıştır.
2 — Açık artırma 28/6/1984 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 10:00
da Fabrikamız Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Taliplilerin teminat makbuzları ile birlikte belirtilen saat ve yerde top
lanacak Komisyona müracaatları.
ilan olunur.
9677/ 2-2

1

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden :

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 50 adet 4 işlem yapabilen, Bandü, 12
haneli elektronik hesap makinesi satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli
mukabili temin edilir.
3 — İhale 19/7/1984 günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — Geciken teklifler kabul edilmez.
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta
serbesttir.
9676 / M

>

T. T. K. Genel Müdürlüğünden :
TÜVENAN TAŞKÖMÜRÜ SATILACAKTIR
1 — Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Amasra Bölümü üretimi olan
stok sahasında mevcut ( % 30 toleranslı) 90.000 Ton 0-18 ile 40.000 ton + 18 bo
yutlu toplam 130.000 ton tüvenan taşkömürü satılacaktır.
2 — İhale 9 Temmuz 1984 Pazartesi günü saat 15.00 de kapalı zarf usulü ile
Zonguldak Taşkömürü İşletmesi Müessesesi Ulaştırma Şube Müdürlüğünde yapıla
caktır.
3 — Teklifler 9 Temmuz 1984 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar teklif edilecek
fiatın % 3'ü kadar geçici teminatla birlikte Zonguldak'ta T.T.K. Genel Müdürlüğü
Genel Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
4 — Şartnameler Zonguldak'ta T.T.K Genel Müdürlüğü Kömür Satış Büro
sundan, Amasra'da T.T.K. Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi Müdürlüğün
den temin edilebilir.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir.
9805/24

20 Haziran 1984 — Sayı: 18437

Sayfa: 33

RESMİ GAZETE

Araç Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden :

No.

Bölgesi

Kod No.

Yapılacak İşin cinsi

1. Kegif
tutarı
TL.

% 7,5
Teminatı
TL.

3.197.347 239.801
Sanat Tapısı
160
»
166
1.814.653 136.099
680.485
51.036
168
»
021
2.434.874 182.616
2 Gölcük
»
022
5.417.449 406.309
»
5.133.098 384.982
023
»
>
101
1.159.430
86.957
3 Dereyayla
»
102
1.138.941
85.390
109
1.891.535 141.865
»
114
1.725.105 129.383
226
5.002.355 375.177
4 Karkalmaz
228
1.141.220
85.592
1 — İşletmemiz Araç, Gölcük, Dereyayla, Karkalmaz Bölge Şefliklerinde
1984 yılı içersinde Kod. No. lan yazılı Orman Yollarında inşa edilecek sanat yapısı
işleri işçilikleri kapalı zarfla teklif usulü ile emaneten yaptırılacaktır.
2 — Eksiltme 4/7/1984 Çarşamba günü saat 14.00 de İşletme Merkezinde yapıla
caktır,
f
3 — Eksiltme şartnamemi ve diğer evraklar Kastamonu Orman Bölge Başmü
dürlüğü İnş. ve Or. Yollan Grp. Başkanlığında ve İşletmemizde görülebilir.
4 — Eksiltmeye katılacaklar mezkûr gün ve saat 12.00 ye kadar % 7,5 geçici
teminatlarını işletme veznesine yatırmış olacaklardır.
5 — Bu inşaatlarda kullanılacak çimento, demir ve kahplık kereste İdaremi
ze ait olup, her türlü malzeme nakliyatı işi alana aittir.
. Q —, Eksiltme teklifleri bölge bölge verileceği gibi her kod no. lu yol için ayrı
ayn verilebilir.
7 — İdare çimento temininde darboğaza düştüğü takdirde ilân edilen yollann
bazılarının sanat yapısı inşaatlarının yapılmasından sarfi nazar edilebilir.
8 — Keşif ve sözleşme dışında ihaleden sonra yaptırılması kararlaştırılan veya
işte mecburi bir artış olması halinde idare istediği takdirde bu artan işi ihaleye çı
karmakta veya aynı şartlarla aynı taşaron - müteahhite pazarlıkla yaptırmakta serbazılarının sanat yapısı inşaatlarının yapılmasından sarfınazar edilebilir.
besttir. İlân ve sözleşme masraflan işi alana aittir.
8 — Teklif mektuplan şartnamede yazılı evraklarla birlikte eksiltme gün ve
saat'nden önce inşaat ihale komisyonu başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki ge
cikmeler ve telle yapılan müracaatlar geçersizdir.
9 — İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir, ihaleyi İstediğine verip ver
memekte serbesttir.
İlân olunur.
10039 / 2-1
1

Araç
»
>

• a
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
370 KALEM MUHTELİF KESİCİ TAKIM VE EL ALETİ SATİNALINACAKT1R.
Şartnamesi, Bedelsiz Olarak aşağıdaki adreslenen alınabilir
1 — KARABÜK 'd en: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ik
mâl Müdürlüğümüz.
2 — İSTANBUL'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat : 4-5 deki
Mümessilliğimiz.
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3 — ANKARA/da: Dışkapı, Çankırı Caddesi No: ST'deki Genel Müdürlüğü
müz.
İstekliierfn şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup
larını, geçici temlnatlarıyla birlikte en geç 4 Temmuz 1984 Çarşamba günü saat : 14.00'
e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur.
9828/2-1

•

Sosyal Sigortalar Kurumu istanbul Satmalma Bölge Müdürlüğünden-.
Dosya No : 8103 - 9
1 — Kurumumuz ihtiyacı Produit Chimique Eczalar, dövizi Kurumumuzca
temin edilmek suretiyle, dış piyasadan satınahnacaktır.
2 — Bu işe ait malzeme listesi idari şartname ve mukavele örneği, Mümes
sillik Belgesi ibraz edilmek suretiyle, mesai saatleri dahilinde I No. lu Satmalma
Komisyo/ıütoıuzdan ücretsiz olarak teinin edilebilir.
3 — ihaleye iştirak etmek isteyen firmaların, idari şartname esasları dahi
linde hazırlayacakları orijinal proforma faturalarını en geç 6/8/1984 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadar istanbul, Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Caddesi Mallı Han'
daki Bölge Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün saatte bulundurmak üzere
posta ile göndermeleri gerekmektedir.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez
5 — Kurumumuz Devlet ihale Yasasına tabi olmadığından; ihaleyi yapıp
yapmamakta, istediği firmaya yapmakta ve dilediği miktarda almakta serbesttir.
9628/1-1

e
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden :
KAPALI ZARPLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE 154 TON BALIK YAÜI
FASON OLARAK SÜLFANASYON YAPTIRILACAKTIR.
1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir.
2 — Kapalı tekliflerin 28/6/1984 günü saat 17.00 kadar Müessesemiz Haber
leşme Servisine verilmesi şarttır.
3 — Müessesemiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir.
9824 /1-1
e ... •
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
BİR YIL SÜRE İLE İŞLETMELERİMİZDEN TAKRİBEN 11 KM. MESAFEDEKİ
CUMAYAN1 KİREÇTAŞI OCAĞINDAN İŞLETMELERİMİZE DAMPERLİ
KAMYONLARLA 200.000 TQN KİREÇTAŞI NAKLETTlRlLECEKTtR.
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl
Müdürlüğümüz.
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat.- 4 - 5'deki Mü
messilliğimiz.
3 — Ankara'da <: Dışkapı, Çankırı Caddesi No.- 57'deki Genel Müdürlüğümüz.
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç ı ı Temmuz 1984 Garşamba günü
saat.- 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde
bulundurmaları ilan olunur.
9880/ 2-2

28.000.000,—

840.000,—

4/7/1984

.10/7/1984

10.30$

27.000.000,—
27.500.000,—
27.000.000,—
27.000.000,—
27.000.000,—

810.000 —
825.000,—
810.000,—
810.000,—
810.000,—

4/7/1984
5/7/1984
5/7/1984
9/7/1984
9/7/1984

10/7/1984
11/7/1984
11/7/1984
13/7/1984
13/7/1984
10028 /1-1

15.00
10.30
15.00
10.30
15.00
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Sağlık Ocağı (20 adet)
Çorlu - Marmara Ereğlisl Sağ. Oc. tnş, 4 İÜ Loj. 5 l i kömürlük
(Köy tipi)
Malkara - Ballı Sağ. Oc. 4 İÜ Loj. 5 li Kömürlük (Köy tipi)
Saray - Beyazköy Sağ. Oc. 4 İÜ Loj. 5 li kömürlük (Köy tipi)
Hayrabolu Susuznıüsellim Sağ. Oc. 4 İU Loj. 5 li kömürlük
Malkara - Şahin Sağ. Oc. 4 İÜ Loj. 5 li kömürlük (Köy tipi)
Malkara - İbrice Sağ. Oc. 4 10 Loj. 5 li Kömürlük (Köy tipi)
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Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Asa,ğıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı, ihale günü ve saatleri yazılı İşler, 527 sayılı Kanuna göre 1985 yılma
sari olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 - a maddesi hükümleri gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — İhale Tekirdağ Bayındırlık Müdürlüğü 11 İhale Komisyonunda aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin :
a) Aşağıda belirtilen miktarlar kadar geçici teminatım,
b) 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen Yapı Tesis ve Onarım İsleri İhalelerine
Katılma Yönetmeliğinde gösterilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Yapı Araçları bildirisi, Teknik Personel bildirisi, Taahhüt
bildirisi, Sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum bildirisi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları keşif be
deli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir (C) grubundan müteahhit karnesi aslını ve örneğini ibraz suretiyle Bayındırlık
Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden 1 saat evvel makbuz karşılığı ihale komisyon başkanlığına vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihleri aşağıda her iş için gösterilmiş olup, belirtilen günlerin mesai saati
sonudur.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez..
Keyfiyet ilân olunur.
Keşif Bed. Geçici Tem. Son müraİhale
İşin Adı
Lira Kr.
Lira Kr.
caat tarihi Tarihi
Saati
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Tekirdağ: Valiliğinden:

Sıra
No.
1 —

Eksiltmeye Konan İşin Çeşidi ve Miktarı
200.000 Kg. Hidrofil Pamuk 3.723.000 mt. gazlı bez

Muh. Bed.
Ura

Geç. Tem.
İhalenin
İh. ne Sür.
Ura
Tarihi
Saati yapılacağı

Şartn.
bedeli

425.610.000

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyon Başkanlığından:
Miktarı

İhale TaJUıi

İhale Günü İhale Saati

Salı
3 Temmuz 1984
Kimyasal, cam, diğer sarf malzemeleri
1041 Kalem
15.00
Sah
3 Temmuz 1984
Kimyasal, cam, diğer sarf malzemeleri
131 Kalem
15.30
1 — Yukarıda yazılı 1172 kalem, kimyasal, cam ve diğer sarf malzemelerin 2886 sayılı kanunun 35. maddesi (a) fıkrası
uyarınca kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. (Rektörlük binasında)
2 — İhaleye katılacaklar; 2886 sayılı kanunun 37. maddesi uyarınca hazırlayacakları teklif mektupları ile, şartnamede be
lirtilen belgeleri ve geçici teminatlarını dış zarfa koyacaklardır.
3 — Geçici teminat miktarı tesbit edilen tutarın % 3'ü nisbetindedir.
4 — Malzemelere ilişkin listeler ve şartname Cumhuriyet Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5 — Teklif mektupları en geç ihale saatinden l saat öncesine kadar verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alın
maz.
9750/1-1
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12.768.300 4/7/1984 10.00 Kap. zarf Bedelsiz
Çarşamba
2 — 20 cm. eninde gazlı bez 400.000 mt.
11.200.000
336.000 4/7/1984 10.30 Kap. zarf Bedelsiz
10 cm. eninde gazlı bez 600.000 mt.
Çarşamba
1. Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır.
2. Şartnameler Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından temin, İzmir ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
3. Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında toplanacak Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır.
4. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2886 sayılı Kanunun 5, 7 ve 37 inci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları
zarfları eksiltme saatine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri
5. Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği
llftn olunur.
10018/1-1

Sayfa : 36

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gere
ğince, kapalı teklif usulü ile Erzurum TOPRAKSU Ekip Başmühendisliğinin, Çat yolu Kavşağı - Erzurum adresindeki idare bina

sında eksiltmeye çıkartılmıştır.
S. No.

İşin Yeri ve Konusu

1 - Erz. Pasinler - Tepecik - Sunak Y. A . S. Tesisi

Keşif bedeli
TL.

Geçici Tem

TL.

Belge için
son müracaat

ihale
tarihi ve saati

RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37

30.101.022,—
903.031,—
29/6/1984
6/7/1984 9.30
24.402.130,—
732.064,—
29/6/1984
6/7/1984 15.00
3 - Erz. Kırsal - Kalkınma Projesi Sosyal Tesis (Lojman)
11.500.000,—
345.000,—
29/6/1984
6/7/1984 16.30
4 - Erz. Narman - Şehitler Sulama Tesisi
4.548.943,—
136.489,—
29/6/1984
8/7/1984 9.30
5 - Erz. Olur - Yeşilbağlar Elektropompaj
3.402.195,—
102.066,—
29/6/1984
9/7/1984 11.00
6- Erz. İspir - Bademli - Kirazlı - Kompanzasyon Projesi
853.450,—
25.604,—
29/6/1984
9/7/1984 15.00
7 - Erz. Şenkaya - Penek - Kompanzasyon Projesi
811.500,—
24.345,—
28/6/1984
9/7/1984 16.30
Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Erzurum TOPRAKSU Ekip Başmühendisli
ğinde görülebilir.
1 — 1 ve 2 sıra nolu işler için (C) grubu müteahhitlik karnesini, 3-4 sıra nolu işler için (C) grubu müteahhitlik karnesi
veya benzeri iş bitirme belgesini, 5-6-7 sıra nolu işler için (G) grubu veya (H) grubu müteahhitlik karnesini veya benzer iş,
bitirme belgesini, ayrıca 5 nolu iş için Türk Standartlarına uygunluk belgesini veya T. S. E. Kalite Belgesini,
2 — Yapı Araçları bildirisi (örnek: 1)
a) Miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarmda belirtilen yardımcı inşaat makinalanna ait, İşin adına düzenlenmiş noter
tasdikli kira mukavelesi ile makina ve ekipmanları kiraya veren şahsa ait olduğuna dair kamyon ve traktörler için trafik ruh
satnamesi aslı veya Noterden tasdikli suretlerini, diğer iş makinaları ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı (Proforma fa
tura kabul edilmez) veya Noterden tasdikli sureti (2a, 2b de beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin
adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.)
3) İlan tarihinden sonraki tarihli en az keşif bedelinin % 10'u tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektupla
rının ekil olduğu mali durum bildirisini (örnek: 2/A ve 2/B)
4) Müteahhidin b u işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bildirisini (örnek-3)
5) Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son i k i yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarihte adına taahhüde bağlan
mış ve bağlanacak olan isleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini (örnek: 4)
6) İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli işyeri görme bel
gesini,

2 - Erz. İspir - Oztoprak - Değirmenli - Tekpınar Sİ. Ts.
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Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü TOPRAKSU IX. Bölge Müdürlüğü Erzurum Ekip Başmü
hendisliğinden :
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1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grupları, yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihleri
İle ihale gün ve saatleri belirtilen işler 527 sayılı Yasaya göre 1984 -1985 yıllarına sari olarak 2886 sayılı Kanunun 35-a madde
sine göre kapalı teklif usulüyle ihaleye konulmuştur.
2 — Bu işlerin ihaleleri, Yozgat Bayındırlık Müdürlüğünde İl Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunca, karşılarında ya
zılı gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — ihale şartnameleri ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde, İl Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsiz olarak görüle
bilir.
4 — ihalelere girebilmek için isteklilerin;
a) Yozgat Valiliği (Bayındırlık Müdürlüğü) adına, ihalesine katılmak istediği işin hizasında gösterilen miktarda geçici
teminatını,
b) 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçelerivle birlikte verecekleri (ihale şartnamesinde belirtilen. Yac-ı,
Tesis ve Onarım işleri ihalelerine katılma Yönetmeliğinde gösterilen ve usulüne göre hazırlanmış oian) Yapı Araçları bildirisi,
(örnek I). Sermaye ve Kredi imkânlarını açıklayan mali durum bildirisi (örnek 2/a-2/b), Teknik Personel beyannamesi (örnek
3), Taahhüt beyannamesi (örnek 4), Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış oldukları aşağıda ismi karşısında gösterilen Grup
tan en az kesif bedeli kadar isin ihalesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek suretiyle, Yozgat,
Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır.

RESMÎ GAZETE

Yozgat Valiliği Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünden:

Sayfa: 38

7) Kanuni ikâmetgâh belgelerini her iş için ayrı ayrı yazılmış dilekçeler ekine ekleyip 29/6/1984 günü saat 17.30'a kadar
vererek, her iş için ayrı ayrt yeterlilik belgelerini almaları şarttır.
Yukarıda 2, 3, 4, 5, no. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan yapı tesis ve ona
rım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır.
ihaleye gireceklerin yeterlilik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzunu veya banka
mektubunu, 1984 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Noterden tasdikli suretini, isteklinin gerçek kişi olması ha
linde Noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına ve
kaleten İştirak ediliyorsa istekli acuna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli
imza sirküleri, istekli bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali
faaliyet belgelerini. Usulüne uygun olarak 2886 sayılı kanun gereğince ve 28 Nisan 1984 tarih ve 18385 sayılı resmi gazetede yayuıianan tebliğe uygun hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına
vermeleri lazımdır.
idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edil mez.
9898 / 1-1

148.500.000,—

4.455.000,—

(B)

28/6/1984

50.000.000,—
62.500.000.—

1.500.000,—
1.875.000,—

(C)
(C)

3/7/1984
4/7/1984

78.170.528,—

2.345.388.—

(B)

5/7/1984

4/7/1984 Çarşamba 11.00
6/7/1984 Cuma
e/7/1984 Pazartesi

15.30
16.00

11/7/1984 Çarşamba

11.00

9827/1-1
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1 - Yozgat Akdagmaaeni 50 yataklı Devlet
Hastahanesi
2 - Yozgat Halk Eğitim Merkezi İnş.
3 - Yozgat - Sorgun Emniyet Amirliği
(Lojmanlı) inşaatı
4 - Yozgat Boğazlıyan Hükümet Konağı
Blok-ilavesi
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5 — Yeterlik belgesi alan İstekliler teklif mektuplarını 2886 sayılı Yasanın 38. maddesinde belirtilen usulüne uygun olarak
hazırlanacak kapalı ve mühürlü zarf içinde ihale günü ihale saatinden bir saat önce makbuz karşılığında İhale Komisyonu
Başkanlığına vereceklerdir.
6 — İstekliler Kanuni kesin teminat üstünde kesin teminat vereceklerini ve miktarını tekliflerinde beyan ve taahhüt ede
bilirler.
7 — Telgrafla yapılacak başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Bayındırlık işleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler ihale dosyalarında mevcuttur.
Keyfiyet ilan olunur.
Keşif bedeli Geçici tem. Karne SonmüraS. No.
İşin adı
TL.
TL.
grubu caat tarihi
İhale tarihi, saati ve günü

T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü YSE 1. Bölge Müdürlüğünden
Sıra
No.
1-

Eksiltmeye Konulan İşin Adı

Keşif bedeli
TL.

867.932,91

3/7/1984

İhalenin tarihi ve saati
10/7/1984

Sah

16.00

1.860.000,—
3/7/1984
10/7/1964 Sah 11.00
saati ile son müracaat günü yazılı içmesuyu işi 2886 sayılı İhale
konulmuştur.
dahilinde YSE 1. Bölge Müdürlüğü ihale memurluğunda bedel

Sayfa: 39

Kocaeli - Merkez - Hv. Rd. Mev.
28.931.097,14
Elmacık grb.
2İstanbul - Silivri - Kurfallı gr. içm.
62.000.000,—
1 — Yukarıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve
Kanunun 35. maddesine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye
2 — Eksiltme konusu işin dosyası her gün mesai saatleri
siz olarak görülebilir.

Geçici teminatı Son müraTL.
caat tarihi

Sayfa : 40

3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kanuni ikametgahına 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesine Şirket
lerin ihaleye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesine ve Bölge Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesine sahip
olmaları ve yukarıda yazılı iş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri (teminat mektubu olarak veriliyorsa bu
mektupların süresiz ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının ı. sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesine uygun olmaları) nakit olarak
verilecek geçici teminatlar Kartal Mal Müdürlüğüne yatırılacaktır.
4 — Yeterlik belgesi alabilmek için; isteklilerin en geç yukarıda yazılı iş için, tesbit edilmiş olan son müracaat günü me
sai saati sonu (17.30)'a kadar aşağıdaki belgeleri ekliyerek YSE 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri şarttır.

c) Sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirgesi ile ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans
mektubu (İşin adına düzenlenmiş olması).
d) Teknik personel bildirisi: Bu bildirgede adı geçen şahısla işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceği
ne dair işin ilk ilan tarihinden sonra yapılan sözleşme ile bu teknik elemanın noterden tasdikli diploma sureti veya oda kayıt
kimliği
bulunan işlerin

f) İsteklilerin noterlikçe 1984 yılında tanzim edilmiş imza sirküleri.
g) İsteklilerin vekil olması halinde yetkili olduğuna dair 1984 yılında noterlikçe tanzim edilmiş yetki belgesi ve imza sir
külerini.
h) İş yeri görme belgesi: Bu belge ilgili İl YSE Müdürlüğünden alınacaktır.
5 — Yukarıda 4,b; 4,c; 4,d; 4,e de belirtilen belgelerin ve müracaat dilekçelerinin bizzat müteahhit tarafından imzalanması
şarttır.
6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü eksilt
me saatinden 1 saat öncesine kadar YSE 1. Bölge Müdürlüğü Kartal/İSTANBUL adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına verme-
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e) Taahhüt bildirgesi: Bu bildirgede son iki yılda bitirilmiş işler ile müracaat tarihinde taahhüdünde
miktarları ve açık adresleri ile bildirilecektir.

RESMÎ GAZETE

a) Yukarıda belirtilen işler için (C) grubu müteahhitlik karnesinin aslı veya noterden 1084 yılı tasdikli sureti,
b) Yapı araçları bildirgesi, bu işte kullanılacak araçların cins ve özelikleri, işin dosyasında mevcut eksiltme şartnamesinde
belirtilmiştir. İşte kullanılacak kamyon ruhsatname, diğer araç, gereç makinalara ait amortisman ve demirbaş taşıtlarının asılla
rının veya noterden 1984 yılı tasdikli suretlerinin bildirgeye eklenmesi şarttır. Bu araç ve makinalarm kiralanması halinde kira
ya verecek şahıs veya firma ile işin ilan tarihinden sonra bahse konu iş için ve işin hitamına kadar yapılmış kira sözleşmelerini
(Araç, gereç ve makinalarm kiraya verene ait olduğu tasdik eden yukarıda belirtilen belgelerin) eklenmesi şarttır.

Afyon Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :
Parti
Adedi

MİKTARI
Adet
M* Dm

1

M. Bedeli
TL.

% 7,5
G. Temi.
TL.

Emvalin Cins ve Nev'i

Tokuşlar

S. N. B. Ç. Tomruk
3. S. K. B. Ç. Tomruk

15
10

1656
1539

452.005
243 305

277.500
125.000

630ı500
229.500

Ahirdağı

Hocalar

»
Sinanpaşa

25
8
8
1
1

3195
1407
1609

Tokuşlar

3. S.
3. S.
Çam
Çam

697.505
285.311
242 371
14 St.
8St.

148.000
100.000
4.400
5.500

860.000
397.000
241500
4.620
3.500

Sinanpaşa
»

N. B. Ç. Tomruk
K. B. Ç. Tomruk
Sırık
Kapak Tahtası

Sayfa : 41

Yekûn
18
3.016
527.682
646.620
1 — İşletmemiz Sinanpaşa ve Ahirdağı Bölgesinde mevcut 43 parti orman emvali 6/7/1984 günü saat 14.00 de Sinanpaşa
Bölgesinde toplanacak komisyon huzurunda açık artırma suretiyle 171/A Model şartname hükümleri gereğince % 50 si peşin ba
kiyesi 90 gün vadeli Müddetsiz ve kat'i Banka Mektubu karşılığı 90 günlük faizi peşin almak suretiyle satılacaktır.
2 — Alıcıların geçici teminatlarını ihale saatinden evvel yatırmaları,
3 — Satışa ait şartname, ebat Listesi Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğü, Eskişehir, Kütahya,
Uşak, İsparta, Ankara, Bergama, işletmeleri ile işletmemizde görülebilir.
4 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri rica olunur.
5 — Ticaret odasına kayıt cüzdanında 1984 vizesi yapılmış olması şarttır.
9754 / 2-1
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Deposu

Bölgesi
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teri lazımdır. 1984 yılında noterlikçe tanzim edilmiş belgeler, fotokopiler, suretler ve telgraf ile müracaatlar ve postadaki gecikme
ler kabul edilmez.
a) Müracaatçılar yeterlik belgesi alıp almadıklarını 5/7/1984 günü öğleden sonra ihale memurundan öğrenerek yeterlik
belgelerini alabilirler.
7 — İhale uhdesinde kalan müteahhit İstanbul İlinde mukavele hitamı müddetince tebligatlara esas olacak bir adres gös
termeleri şarttır.
8 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.
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Deposu

Yol
durumu

Sarıyer

Asfalt

»

>

Karacasu
Karacasu, Ömerler
Hızardere
»

>
>

»
>

Parti
adedi

I. S. N. B. Çam Tom.
II. S. N. B. Çam Tom.
n . S. N. B. Göknar Tom.
III. S. N. B. Göknar Tom.
I. S. N. B. Soy. Kay. Tom.
n . S. N. B. Soy. Kay. Tom.
Yapraklı Yakacak Odun

1
1
7
37
1
3
52

İbreli Yakacak Odun

22

M ikt arı
Adet
M . Dm».
5

15
22
724
7009
44
182
Ster
>

15.000
15.000
347.877
2095.463
41.357
125.544
13165.000
4039.000

Muh. bedeli % 7,5 Temin.
Ura
Ura
29.000
24.000
24.000
17.000
36.000
32.000
3.800
3.200

33.000
27.000
626.000
2.C72.000
112.000
300.000
3.752.000
970.000

Ster
M3.

:

20 Haziran 1934 — Sayı: 18437

4.722.000
17204.000
7996
2640.241
3.770.000
1 — İşletmemiz Depolarında mevcut yukarıda yazılı 124 parti 7996 adede denk 2640,241 M . Tomruk ile 17204 ster yakacak odun
emvalleri % 50 peşin bakiyesi Uç ay vadeli % 40 vade faizli müddetsiz kat'i banka teminat mektubu veya Devlet iç istikraz tahvili
karşılığında açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 —• Açık artırması 6/7/1984 günü saat 14.00 de İşletmemiz ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Teminatlar ihale günü saat 13.00 e kadar alınacaktır. Bu saatten sonra teminat alınmıyacaktır.
4 — Teminatım banka mektubu olarak vereceklerin banka mektuplarına işletme adı, ihale tarihi, teminat miktarı Ue parti no.
larını yağdıracaklardır.
5 — Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olma
ları demektir.
6 — Kayın partilerine Soymahk kayın işleyen sanayi tesisleri, son sene vizeli kapasite belgelerini ibraz ederek katılabilirler.
7 — İbreli tomruklara kereste ticareti yapan gerçek ve tüzel kişiler, Orman ürünü kullanan küçük sanat erbabı .inşaat yap
tıran gerçek ve tüzel kişiler ellerinde bulunan belgele»!, vekUleri İse vekaletname ibraz etmek suretiyle iştirak edebilirler. Kapasite bel
geleri son sene vizeU olacaktır.
8 — Yakacak odunlara ise Uf-Yonga levha sanayicileri, Anbalaj sanayicileri, talaş imalatçıları, odun hammaddesi kullanan kü
çük sanat erbabı Ue ürünlerini İhraç etmeleri halinde Ticaret ve Sanayi odalarınca izabede ibreli odun dışında başkaca bir yakacak
maddesi kuUanılması mümkün olmadığım belge Ue tevsik eden maden sanayicileri, Mahrukatcılar ve diğer ihtiyaç sahipleri yazılı bel
gelerini ibraz etmek suretiyle katılabilirler.
Yekûn
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Sarıyer, Ç.-Gölcük, Seymenler„ Atyaylası, Hanyerl
Sarıyer, Ç. - Gölcük

Cins ve nev'i

Sayfa : 42

Bolu Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden :

•

>

Edremit Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposunun adı

Yol
durumu

Parti
adedi

Miktarı
Adet
M?. Dm?.

Muh. bedeli % 7,5 Temin.
Lira
LJra

2. Sn. N. B. ÇMA. Tom.
3. Sn. N. B. ÇMA. Tom.
3. Sn. N. B. ÇMK. Tom.
2. Sn. K B. ÇMA. Tom.
3. Sn. K. B. ÇMA. Tom.

5
34
4
1
18

492
6072
611
71
2815

169,445
1576,525
180,057
16,850
530,561

3. Sn. K. B. ÇMK. Tom.
3. Sn. K. B. Meşe Tora
îbr. İnce Çap. San. Od.
İbreli Odun

33
1
1
10

5825
82

1174,143 10.100-8.400
11,003
12.000
80 Ster
5.100
1739 Ster
3,200

107

14968

Toplam

26.200
17.900
14.400
24.100
12.200

332.000
2.123,500
195.500
18.000
503.000
884.000
10.000
31.000
400.500

Sayfa : 43

3658,584 M?
4.497.500
1819 Ster
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazın 107 parti çeşitli cins orman ürünlerini % 50 si İle % 40
faizi peşin % 60 si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmak
satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 5/7/1984 tarihine raslayan Perşembe günü saat 15.00 de Altınoluk İskelesi Belediye Gazinosunda toplanacak
komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Başmüdürlüğü
ve civar Orman işletme Mfldürlukleri ile işletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte ilgili yerde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarım
işletmemiz veznesine yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve satış tarihim bildir
meleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır.
10041 / 2-1
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Kocakır • Hıca
Asfalt
Kocakır - Ilıca - Havran
Burhaniye - Havran
»
Kocakır
Ilıca - Havran - Burhaniye
»
Kocalar - Havran
Burhaniye - Ilıca
Kocakır
Kocakır
»
Kocakır
»

Cins, nev*i boy ve sınıfı

j
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9 — Bu satışa alt ilân, şartname, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğümüz, ilân ve şartnameleri ise Ankara, Gerede,
Düzce, Mudurnu, Kızılcahamam, Bursa, Dirgine, İzmir, İzmit, İstanbul, Geyve, Devrek, Bartın ve Zonguldak İşletme Müdürlüğü ile MUdurlUgümüzde görülebilir.
7 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları İle ihaleye katılabilme şartlarına havi belgelerle komisyonu müracaat
ları ilan olunur.
10042/1-1
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20 Haziran 1984 — Sayı: 1843;

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Kahraman
maraş XVIII. Bölge Müdürlüğü Urf a Topraksu Ekip Başmühendisliğinden:
.Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı
isler 2886 sayılı Yasanın 37 nci maddesi gereğince Urfa Topraksu Ekip Başmühen
disliğinin Bahçellevler 4 ncü sokaktaki idare binasında eksiltmeye çıkartılmıştır.
Sıra
NO.

İşin Yeri ve Konusu

1. Urfa - Hilvan - Hamdım Hatun! - Kaymaz - Y. İn
cirli - Erkoli sulama tesisi
2. Urfa - Ceylanpınar - Beyazkule sulama tesisi
3. Urfa - Birecik • Surtepe
Elektro pompaj projesi
4. Urfa - Birecik - Surtepe
Sulama tesisi

Keş. Bed
Lira

Geç. Tem. Belge İçin
Lira Son Mür. Ta.

İhale
Tarih Saat

137.674.243

4.130.227

3/7/1984 6/7/1984 10.00

75.673.256

2.270.198

3/7/1984 6/7/198414.00

5.050.855

151.526

6/7/1984 9/7/1984 10.00

3.205.280

96.155

6/7/1984 9/7/1984 14.00

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz ola
rak Urfa Topraksu Ekip Başmühendisliğinde görülebilir.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin müracaatla verecekleri dilekçelerine;
1 — (1) sıra nolu iş için en az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik kar
nesi aslım, (2) sıra nolu iş İçin en az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik kar
nesi aslını ve benzeri iş bitirme belgesini, (3-4) sıra no'daki işler için en az keşif
bedeli kadar benzeri iş bitirme belgelerini veya (C) grubu müteahhitlik karnesi as
lım,
2 — Yapı araçları bildirisini (örnek : 1)
a) Miktarları ve özellikleri İhale İşlem dosyasında belirtilen ana inşaat
makmalarına sahip olduğunu ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair
noter tasdikli envanter ve demirbaş' defterleri ile Maliye'ce veya Vergi Dairesince tas
dik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noter tasdikli suretleri ile 1984 yılı için
de satın alınmış olan makinalara sahip olduklarım belirten faturalar ile birlikte kay
dedildiği kasa ve yevmiye defteri ile defter-i kebirin asılları veya noterce tasdikli
suretlerini (Froforma fatura kabul edilmez)
b) Bütün İşler için miktarları ve özellikleri ihale işlem dosyasında belirtilen
yardımcı inşaat makinalanna ait işin adına alınmış noter tasdikli kira mukavelesi
bu makinalan kiraya verene ait demirbaş ve envanter defterleri asılları veya noterce
tasdik edilmiş suretlerini veyahutta makinalarm (Kamyon-Traktör için) trafik ruh
satnamesi asılları veya noterce tasdikli suretlerini, diğer alet ve ekipmanlar İçin ise
fatura asılları veya noterce tasdik edilmiş suretlerini (2/a ve 2/b> de belirtilen makina ve ekipmanların halen bulundukları yerin adresleri kesin ve açık olarak bildiride
gösterilecektir)
3 •— Bankalardan İşin adına keşif bedelinin en az % 10'u oranında alınmış
banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (2A-2B)
4 — İsteklinin bu işte çalıştıracağı teknik personele ait işin adına düzenlen
miş teknik personel bildirisini, (örnek : 3)
5 — İsteklinin son iki yılda bitirdiği ve dilekçenin verildiği tarihte adına taah
hüde bağlanmış veya bağlanacak işleri kaaıtlayıcı belgeleri Üe açıklayan taahhüt bil
dirisini, (örnek. 4)
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6 — isteklinin is yerini görüp tetkik ettiklerine dair idareden alınmış tas.
dikil iş yeri görme belgesini,
1 — Gerçek ve tüzel kişilerin tasdikli imza sirkülerini,
8 — Kanuni ikametgah belgelerini ve 2 adet fotoğraf ekleyerek her iş için
ayrı ayrı yeterlik belgesi almaları şarttır.
Yukarıda 2-3 no'da yazılı belgelerin yürürlükte olan yapı tesis onarım ihale
lerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması ve bizzat istekli tarafından imzalan
ması şarttır
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alın
mış geçici teminat makbuzu veya banka mektubunu, 1984 yılı tasdikli Ticaret ve
Sanayi Odası belgesi aslı veya noterce tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu
takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihin
den sonra alınmış hal-i faaliyet belgelerini usulüne uygun olarak 2886 sayılı Yasa
gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce
İhale komisyonu başkanlığına vermeleri lazımdır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez .
10037/1-1
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İğdir Devlet Orman İşletmesi Samatlar Müdürlüğünden :
Sıra
No.

Bölgesi

Kod No.

1
2
3

Aksudere
»

4

İğdir

5
6

»

018
019
008
081
085
080

>

>

1. Keşif
tutarı
TL.

Teminatı
TL.

>

1.598.919
1.224.833
4.657.974
1.023.053
1.068.468
1.245.771

61.718
50.494
153.489
.44.442
45.804
51.123

TOPLAM

10.819.018

407.070

Yapılacak İşin cinsi
Sanat Yapısı İnşaatı
>

»
»
»

>

»

»

»

»

1 — Yukarıda Sıra No. Bölgesi, Kod No'su ve 1. Keşif tutarları yazılı Orman
yollarında yapılacak Sanat yapısı İşçilikleri kapalı zarfla her Kod Nolu Yol ve Bölge
için ayrı ayrı teklif alma usulü ile emaneten 6/7/1984 tarihine rastlayan Cuma günü
saat 14.00 de İşletmemiz merkezinde yapılacaktır.
2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar İşletmemiz Müdürlüğünde ve Kas
tamonu Orman Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
3 — İhaleye İştirak edecek olan Taşaron'lar ihale saatinden önce bu İşe ait
teminatlarını İşletme veznesine yatırmış olacaktır.
4 — Taliplilerin ihaleye girebilecek şartlara haiz olması Taşaronluk belgesi ile
Yeterlilik belgelerini ihale İnşaat Komisyon Başkanlığına İbraz etmeleri şarttır.
5 — İnşaatla ilgili olan, Sözleşme masrafları ile vergi ve resimler, İşi alana
alt olup Posta ve Telle yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
6 — İşletmemiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta, kısmen yapmakta ve istediğine yaptırmakta serbesttir.
10038/2-1
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Gelibolu Yarımadası Tarihî Milli Parkı Müdürlüğünden:
1 — Çanakkale - Eceabat • Çamburmı, Milli Fark idare ve Ziyaretçi Merkezi in
saati İşi 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile eksiltmeye
çkarıhmştır,
2 — işin keşif bedeli 65.000.000,— TU olup geçici teminatı 1.950.000,— TL.
geçici teminatı, banka teminat mektubu verilecek olursa limit içi olması gerekmektedir.
3 — İhale, 9 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'da Eceabat Belediyesinde yapı
lacaktır.
4 — Bu işe ait dosya Ecebat'ta Milli Park Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
5 — İhaleye girmek İsteyen isteklilerin, 28 Haziran 1984 Perşembe günü saat
12.00'a kadar bir dilekçe ile MUIi Park Müdürlüğüne başvurarak ihaleye katılma (ye
terlik) belgesi istemeleri ve dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmekte
dir. Belgeleri eksik ve yetersiz olanlara ihaleye katılma belgesi verilmez.
a) (B) Grubu müteahhitlik karnesinin aslı (Karne tutarı İşin en az keşif be
deli kadar olacaktır)
b) Yapı araçları bildirisi (Maklna ve teçhizatın sahibi olduğunu gösterir bel
ge veya kiralandığına dair ilân tarihinden sonra alınmış noter tasdikli taahhütname
ve makine ve teçhizatın kiraya verene alt olduğunu tesbit eden belgeler.
c) Teknik personel bildirisi (Bağlantı durumunu gösterir noter sözleşmesi ek
lenecektir)
d) Mali durum bildirisi (Banka referans mektubu ile teyidi şarttır)
e) 1984 yılına alt Ticaret odası belgesinin aslı (ilân tarihinden sonra alınmış
olması gerekir)
f) Taahhüt bildirisi (Bitirdiği veya taahhüde bağlanan işleri gösterir belgeler
eklenecektir)
g) İhale konusu İşlere benzer yaptırılan daireden alınmış bir iş bitirme bel
gesi.
6 — İhaleye katılmaları uygun görülenlere 6 Temmuz 1984 Cuma günü ihaleye
katılma belgesi verilecektir.
7 — İhaleye katılanların usulüne uygun olarak verecekleri zarflarına teklif
mektubu, geçici teminatı ve yeterlik belgelerini koymaları ve makbuz karşılığında iha
le komisyonu başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
8 — Telgrafla başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
9892 / 1-1

»

Türkiye Şeker Fabrikalan A_ Ş. den :
TAHMİNEN 10.194.800 TON PANCAR TAŞITTIRILACAKTIR
1984/1985 Kampanya döneminde Şeker Fabrikalarımıza taşıttırılacak pancar
ların karayolu taşıma hizmet ihaleleri 4 - 5 ve 6 Temmuz 1984 tarihlerinde şartname
si eki listede gösterilen fabrikalarımızda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
ilgililerin, Ankara Mithatpaşa Cad, No : 14'deki Genel Müdürlüğümüz ile Şe
ker Fabrikalarımız veznelerinden 1.500,— (Binbeşyüz Lira) bedel mukabilinde ala
cakları şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları kapalı zarf halindeki tek
lif mektuplarını şartnamemiz eki listede belirtilen ihale gün ve saatlerinden en az bir
saat önce ihalenin yapılacağı fabrikalarımız muhaberat servislerinde bulundurmaları
duyurulur.
Postada vuku bulacak gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmaya
caktır.
2886 Sayılı Kanuna tabi olmayan şirketimiz ihaleyi kısmen veya tamamen ya
pıp yapmamakta veya sözkonusu hizmeti dilediğine yaptırmakta senbestttir.
9825 /1-1
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Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAK VE
KÖMÜR NAKLETTlRlLECEKTÎR
İhale

Konusu

Miktarı

İ h a l e
Günü
Saati

Kömür nakli (Tunçbilek bölgesi Beke ve
Ömerler Kriblaj Tesislerinden vagona yük3/7/1984
15.00
leme silosuna)
170.000 Ton
Hava kompresörü
1 Ad. seyyar,
12/7/1984
15.00
2 » sabit
12/7/1984
15.00
Hidrolik pres (40 tonluk)
l »
12/7/1984
15.00
3 »
Pick - up karoseri imali
12/7/1984
15.00
1 »
Giyotin makas
13/7/1984
15.00
8 »
Redüktör
13/7/1984
15.00
3 »
Dalgıç tulumba
13/7/1984
15.00
1 »
Üniversal torna tezgahı
16/7/1984
15.00
1 »
Buharlı yıkama makinası
1 »
16/7/1984
15.00
Sütunlu matkap tezgâhı
2 .
16/7/1984
15.00
Takeometre
18/7/1984
15.00
Naylon halat
1.000 Kg.
18/7/1984
15.00
Çelik hasır (40x40)
39.916 m
İhalelere ait şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığında (KST Ankara Şubesi Yanı No: 116 Hipodrum),
istanbul'da TKİ. Satınalma Müdürlüğünden (Odakule İş Merkezi Kat: 12 Beyoğlu),
İzmir'de GLİ. İrtibat Bürosu Şefliğinden (1387 Sokak 17/3 Alsancak), Tavşanlı'da
GLİ. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhalelere ilişkin zarflar belirtilen günlerde saat 15.30'da teklifçilerin huzurun
da Satınalma Komisyonunda açılacaktır. Müessesemiz Devlet ihale Kanununa tabi
olmayıp, ihaleleri yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
2
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz Hastanelerine kurulmakta olan Hemodializ servislerinin ih
tiyacı 4 adet su arıtma cihazı Türk parası ile iç piyasadan veya dövizi kurumumuz
ca temin edilmek suretiyle dış piyasadan temin edilecektir.
2 — isteklilerin teknik şartnameyi Mithatpaşa Caddesi N o 7 Ankara adre
sindeki Kurumumuz Malzeme Daire Başkanlığı 1 No. lu Satınalma Komisyonun
dan temin etmeleri mümkündür.
3 — Teklifler en geç 10/7/1984 günü mesai sonuna kadar Malzeme Daire
Başkanlığı evrakına verilebilir.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir
9318 / 2-1
a
Bartın Çimento Sanayii T. A. Ş. den :
29/6/1984 günü saat 15.00'de yapılacağı ilân edilen (— + % 25) toleranslı
11.000 ton alçı taşı satm alınması ile ilgili ihalemiz, 6/7/1984 Çarşamba günü saat
15.00'e ertelenmiştir.
10035 /1-1
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İzmir 3. Bölge
Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda adları, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri,
yıllara sirayet durumları yazılı işler 2888 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) fıkra
sına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — Bu işlerin ihaleleri Anadolu Caddesi No: 41/5 Bayraklı - İzmir'de Yapı
işleri 3. Bölge Müdürlüğü (409) No.'lu odasında İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3 — İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatlerinde mezkûr Müdürlükte görü
lebilir.
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a) Kanuni ikametgah belgesini, (Muhtarlıktan almaç ak)
b) 1984 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri kapalı teklif usulü ile ihale
şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, ser
maye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, taahhüt bildirisi ve bu
işin keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan
müteahhitlik karnesinin aslını ibraz sureti ile Yapı işleri 3. Bölge Müdürlüğü Yeter
lik Belgesi Komisyonundan alacakları ihaleye girme belgesini teklif mektubu ile
birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/7/1984 Sah günü me
sai saati sonuna kadardır.
6 — İstekliler bu işe ait teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — İstekliler Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi (Ek) maddeye riayetleri
şarttır.
9 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
Geçici Tem.
İlk Keş. Bed. (Limit Dah.)
İ h a l e
S. No:
işin Adı ve Sirayet Durumu
TL.
TL.
Günü Saati
1 - Manisa - Kırkağaç Endüstri Meslek
Lisesi Yeni Bina (500 öğr.) 2. Kısım
ikmal inşaatı.

47.130.195

1.413.906

9/7/1984 15.00

Pazartesi
2 - Aydın Nazilli 100 Yataklı Devlet
Hast. ikmal inşaatı (1984 -1985
287.951.740

8.638.552

10/7/1984 10.30
Sah

10.500.000

11/7/1984 15.00

3 - Aydın Merkez 80 Daireli Kalorifer
siz) Polis Lojm. İnş. (1984 -1986)

350.000.000

•

Çarşamba
9826 / 1-1

Petrol Ofisi A -Ş. Genel Müdürlüğünden:
1
Ofisimiz Madenlyağ ve Gres Tesisleri İhtiyacı 891.756 adet muhtelif ebad
lehva teneke litoğrafi işi şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan kapalı zarf usulüle İhale edilecektir.
2 — Bu işe alt muhammen bedel 77.989.320, — TL, olup, gjeçici teminatı
2.339.680,— TL. dır.
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3 — Şartnameler Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde ücretsiz
olarak temin edilebilir.
4 — İhaleye katılacak firmalar teklif mektuplarını en geç 4/7/1984 tarih ve
saat 14.00'e kadar dıg zarfm üzerine (teneke litoğrafisl işine ait tekliftir» ibaresini ya
zarak Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekâr So
kak No : 8 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden verecek
lerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Teklif mektupları 4/7/1984 tarihinde ve saat 15.00'de Satmalına Komisyo
nu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler.
6 — Ofisimiz Devlet ihale Kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya flat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte ser
besttir^
9827 /1-2

•

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Tohum İşleme Fabrikasından:
Tohum İşleme Fabrikamızın ihtiyacı bulunan 15.000 adet 380 x 480 x 380 mm.
ebadında baskılı mukavva kutu kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alına
caktır.
1 — İhale 3/7/1984 Salı günü saat 14.30*da Ankara Etimesgut'da Şeker Ens
titüsü binasında yapılacaktır.
2 — İhale ile ilgili şartname Ticaret Servisinden parasız temin edilebilir ve
numune görülebilir.
3 — Teklifler belirtilen gün ve saate kadar Muhaberat Servisine verilmiş
olacak tu-.
4 — İşin geçici teminatı 150.000,— TL (Yüzellibin ve 00/00 TL.) dır.
5 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla başvurmalar kabul edilmez.
8 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.
10029 / ı-l
e
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
Tesisler Dairesi Başkanlığından:
SKORBORD CİHAZLARI YAPTIRILACAKTIR
1 — Genel Müdürlüğümüzce 10 adet Skorbord ve 30 sn. cihazları ile 5 adet ha
talar panosu yaptırılması, kapalı zarf teklif alma usulüle ihaleye konmuştur.
2 — İstekliler şartname dosyalarım, Atatürk Bulvarı Süleyman Sim Sok. No. 3
Kat. 8 deki sekreterlikten 3000,— TL. karşılığı alabilecektir.
3 —' İstekli şartname dosyasında istenilen yeterlilik belgesi almak için engeç
6 Temmuz 1984 tarihine raslayan Cuma günü mesai bitimine kadar Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü, Ulus İş Hanı A Blok 9. Katta bulunan Umumi Evrak Müdürlüğü
ne müracat edeceklerdir. Yeterlilik belgesi almaya hak kazananların belgeleri 9 Tem
muz 1984 tarihine raslayan Pazartesi günü mesai bitimine kadar Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü, Tesisler Dairesi Başkanlığı, Yeterlilik Komisyonu Başkanlığının bu
lunduğu Atatürk Bulvarı Süleyman Sun Sokak No : 3 kat: 8 Sıhhiye Ankara adre
sinden kendilerine veya Kanuni vekiline verilecektir.
4 — İhale 10 Temmuz 1984 tarihine raslayan Salı günü saat 14.00 de Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Atatürk Bul
varı Süleyman Sırrı Sokak No: 3 Kat: 8 Sıhhiye Ankara adresinde yapılacaktır.
5 — İşin tahmini bedeli 37.500.000,— TL. olup isteklilerden % 3 tutarı olan
1.125.000,— TL. geçici teminat alınacaktır.
6 — Teklifler en geç 10 Temmuz 1984 tarihine raslayan Salı günü saat 14.00*e
kadaar makbuz karşılığı ihale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
9900 /1-1
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Ağrı Valiliğinden:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Ağrı-Merkez Devlet Lojman Sitesi (25 Daireli) inşaatı 527 sayılı Kanun
uyarınca gelecek yıllara geçici yüklem esasına göre ve 2886/35-a sayılı Kanun bü
kümleri dahilinde kapalı teklif usulü İle eksiltmeye konulmuştur,
2 — İşin keşif bedeli 171.000.000,-- liradır.
3 — Eksiltme Ağrı - Bayındırlık Müdürlüğünde 6/7/1984 Cuma günü saat
10.00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar (İhale dosyası) Bayındırlık Mü
dürlüğünde görülebilir,
5 — Eksiltmeye ıgirebUmek için isteklilerin :
a) 5.130.000,— Liralık geçici teminatım,
b) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası (belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve 28 Eylül 1983 tarih ve 18175 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yapı, tesis
ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde gösterilen usulüne göre hazırlan
mış olan yapı araçları bildirisi (son iki sütuna ait tevsik edici bilgiler noterden tas
dikli olarak eklenmek suretiyle) sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan mali durum
bildirisini bankası İsim kaşeli, imzalı mühürlü ve tarih numaralı Banka Referans mek
tubunun keşif .bedelinin % 4'ü kadar teknik personel bildirisini (Bu bildiriyle teknik
personelin ücretli sözleşmeli olduğunu kanıtlayan noter tasdikli taahhütnamenin ek
lenmesi suretiyle taahhüt bildirisi) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B)
grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik
karnesinin aslım ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye
girme belgesini teklif mektupları Ue birlikte zarfa koymaları lazımıdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 6/7/1984 Cuma günü saat 9.00'a kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — (Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/7/1984 Sah
günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler İhale dosyasında mevcuttur.
9 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul olunmaz.
Keyfiyet Uan olunur.
9753/1-1
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü Urfa YSE 18. Bölge
Müdürlüğünden:
Eksiltmeye Konan İşin Adı: Bölge Isı Santralı ve Isı Kanalı İnşaatı, 1. Keşif
Bedeli : 40.000.000 TU, Geçici Teminatı: 1.200.000 TL., Son Müracaat Tarihi : 28/6/1984
İhale Tarihi ve Saati : 3/7/1984 15.00.
1 — Yukarıda adı yazılı tesis inşaatı, ileriki yıllara sari olarak, Urfa YSE 18.
Bölge Müdürlüğü 'binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre
kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2 — İşe 8/2574 Sayılı Kararname hükümleri uygulanacaktır.
3 — Şartname ve ekleri, çalışma saatleri içinde Ankara YSE Genel Müdürlüğü
Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğü ile Urfa YSE 18. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde
görülebilir,
4 — İşe ait geçici teminat Urfa Deftedarhk Muhasebe veznesine makbuz mu
kabilinde yatırılacaktır. (Teminatm Banka Mektubu olarak verildiği takdirde, işin
adına düzenlenmiş olarak, limit içi müddetslz veya son müracat gününden en az 3 ay
müddetli olacaktır.
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5 — Eksiltmeye girmek İsteyen yeterlik belgesi alabilmek için 28/6/1984 gü
nü mesai sonuna kadar, dilekçe ile 6. Maddede yazılı belgeleri eksiksiz tamamlayarak
müracaat etmeleri gerekir. Yeterlik belgesi alıp alıp almadıklarım 29/6/1984 günü öğ
renebilirler.
6 — Eksiltmeye Girebilme Şartları:
a) 1984 Yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (Şirketlerin sözleşmeye esas
ilk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi)
b> Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve süresi dolmamış (B) gru
bundan en az yukarıda yazılı işin keşif bedeli kadar müetahhitlik karnesi.
c) Yapı araçları bildirisi.
d) Teknik personel (beyannamesi.
e) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisi.
f) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde, adına taahhüde bağ
lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi.
g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış keşif tutarının % 10'u tutarında Banka
Referans mektubu.
h) İstekli tek kişi olması halinde imza sirküsü, şirket olması halinde şirket
sirküleri (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez)
7 — Yeterlik belgesi alan isteklilerin, hazırlayackları teklif mektuplarını iha
le günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar, İhale Komisyonu Başkanlığına verme
leri şarttır.
8 — Müracaatların, Bölgemiz genel evrak kaydı tarihi muteber olup, postada
olabilecek gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez.
İlân olunur.
9823 /1-1

•

istanbul Telefon Başmüdürlüğünden:

45.000.000 ADET JETON PULU İMAL ETTİRİLECEKTİR
Teşekkülümüz ihtiyacı olarak şartname ve numunesine göre 20.000.000 adet
k'içük, 20.000.000 adet orta ve 5.000.000 adet büyük olmak üzere cem'an 45.000.000
adet telefon jetonu pulu kapalı teklif alma suretiyle imal ettirilecektir.
Şartname ve numune Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğü
müz binasında Malzeme Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 19/7/1984 Perşem
be günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir.
İhaleye iştirak edecek firmalar en geç 9/7/1984 günü mesâi bitimine kadar
Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğüne yeterlik belgesi alabilmek için şartna
mede yazılı belgelerle müracaata bulunacaklardır.
İsteklilere ilân olunur.
9749 / l-l
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 ADET VAKUM POMPASI SATIN ALINACAKTIR
Kurumumuz Elmadağ Barut Fabrikasının ihtiyacı olan 1 adet Vakum Pom
pası satın alınacaktır.
Bu işe alt İdari ve teknik şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube
Müdürlüğünden, İstanbul'da ise İnönü Cad. No : S8 Taksim/İstanbul adresindeki İstan
bul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırbyacakları teklif mek
tuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 5 Temmuz 1984 tarih Perşembe günü saat
17.00'ye kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şartır.
Kurumumuz 2886 sayıh Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen
veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen ser
besttir.
9752 /1-1
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Tohum İşleme Fabrikasından:
Tohum İşleme Fabrikamızın işlenen tohumlarının am,balaj lanmasında kul
lanılmak üzere ihtiyacı bulunan 100.000 adet Plastik çözgülü torba kapalı zarfla
teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
1 — İhale 5/7/1984 Perşembe günü saat 14.30'a kadar Ankara Etimesgut'daki
Şeker Enstitüsü binasında yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek firmalar teklif ver
meden önce Ticaret Servisinden numune alacaklar ve tekliflerini bu numuneye
göre vereceklerdir.
2 — Teklifler belirtilen gün ve saate kadar muhaberat servisine verilmiş
olacaktır.
3 — İhale ile ilgili şartname Ticaret Servisinden parasız temin edilebilir.
4 — İşin geçici teminatı 1250.000,— (Birmilyonikiyüzelkbin ve 00/00 TL.)'dır.
5 — Postadaki gecikme ve telgrafla başvurmalar kabul edilmez.
6 — Fabrikamız 2888 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.
10030/ 1-1

e
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Eski Eser Onarımı Yapılacaktır.
İşin Nevi: Eski Eser Onarımı, İşin Yeri: Adana - Ceyhan Kurtkulağı Ker
vansarayı, Miktarı: 15.000.000— TL., Geçici Teminatı: 450.000,— TL
1 — Şartnameler ve ekleri her gün 9.00 ilân 12.00 - 13.00 ilâ 17.00 saatleri ara
sında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü
Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir.
2 — İhaleye iştirak belgesi alabilmek için, istekler Adana Vakıflar Bölge
Müdürlüğünden alacakları yer gördü belgesi ile eksiltme şartnamesinin 8. Madde
sinde belirtilen belgeleri 28/8/1984 günü saat 17.00'ye kadar Ankara Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Genel Evrak'ına bir zarf içerisinde ve kanuni konutunu'da belirti
lerek teslim edeceklerdir.
3 — İhale Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 8/7/1984 günü
saat 14.00'de Kapalı teklif usulü ile ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale Ko
misyonu huzurunda yapılacaktır.
4 — Teklifler en geç (3. maddede belirtilen ihale saatinden bir saat önce
6/7/1984 günü saat I3.0o'e kadar) Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komis
yonu Başkanlığına verilecektir.
5 — İdaremiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olup, İdare gerekçesini
göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
9625/1-1

• e
•
Etibank Mahdut Mesuliyettli Seydişehir Alüminyum
Müdürlüğünden -.

işletmesi Müessesesi

1 — Müessese mi zce 100 ton Silis Kumu satmalınacaktır.
2 — İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 6/7/1984 Cuma günü saat 15.00
de Müessesemiz toplantı salonunda yapılacaktır.
3 — Şartnameler Müessesemiz Satmalına Müdürlüğünden bedelsiz olarak
temin edilebilir.
4 — Bu işin geçici teminatı 150000,— TL. dır.
5 — Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat
Servisine verilmiş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır.
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
10026/1-1
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Siva» Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve ihale Ko
misyonu Başkanlığından :
1 — Aşağıda cins ive miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç
piyasadan kapak zarf yöntemi ile satın alınacaktır.
2 — İhale 10/7/1984 günü saat 14,00 de Sidemas Müessesesi Alım, Satım ve
İhale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — İhaleye girebilmek için, teklif edilen tutar bedelin % 2,5 u geçici teminat
alınacaktır.
4 — Tekliflerin ihale sathiden yarım saat önce Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü'ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler
dikkatte alınmaz.
5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesei Ticaret Mü
dürlüğünden temin edilebilir.
8 — TCDD Sidemas Müessesesi 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte ta
mamen serbesttir.
Satın alınacak malzemenin:
Cinsi: Muhtelif ebatlı kesici takımlar (Lokma, matkap, klavuz). Miktarı .- 116
kalem.
10025 /1-1
e
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz İnşaat ve Tesisat keşiflerinden oluşan Büyük Onarım işlerini,
Devlet İhale Kanununun kapalı teklif usulüne göre eksiltmeye çıkaracaktır.
1 — Yukarıda adı geçen Büyük onarım işlerinin keşif bedeli 22.500.000 TL. ge
çici teminatı: 675.000 TL. olup, bu işin ihalesi 3 Temmuz 1984 Salı günü saat 10.30 da
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.
2 — Bu işlerle ilgili sözleşme, şartname ve ekleri Rektörlük Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığında mesai saatleri dahilinde incelenebilir.
3 — İhaleye katılmak isteyenlerin yeterlik belgesi alabilmesi için Üniversite
miz Yeterlik Belge Komisyonuna 27 Haziran 1984 Çarşamba günü mesai bitimine ka
dar aşağıdaki istenen belgelerle müracatları gerekmektedir.
Yeterlik belgesi komisyonuna verilmesi istenen belgeler,
a) Mali güçlerini gösterir belgeler
b) Noter tasdikli, teknik kapasitelerini gösterir belgeler. (Teknik Personel
beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi)
c) Taahhüt beyannamesi, en az işin keşif bedeli kadar benzeri iş yaptığına
dair resmi kurumdan alınmış iş bitirme belgesi, halen devam eden işleri varsa bun
lara ait belgeler.
d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu işin
keşif bedeli kadar işin İhalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi.
e) Kanuni konutu bulunduğuna dair belge,
4 — İsteklilerin, 1984 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesinin, geçici temi
nat alındısı veya banka teminat mektubunu (Teminat mektupları limitiçi ve süresiz
olacaktır.) Teklif mektubunu ihtiva eden ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.
maddesine uygun olarak hazırlayacakları kapalı zarfları, ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Üniversitemiz İhale Komisyonu Başkanlığına teklif mektubu alındı mak
buzu karşılığında teslim etmeleri gerekir.
5 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
9751 / 1-1
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Kars Valiliğinden:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Aşağıda adı, yeri, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihleri, ihale
saati ve son müracaat tarihleri yazılı inşaatlar 2886 sayılı Kanunun 35 - a maddesi
gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — İhaleleri Kars Hükümet binası İçinde Bayındırlık Müdürlüğü İhale Ko
misyonunca yapılacaktır.
3 — ihale dosyaları mesai saatlerinde Kars Bayındırlık Müdürlüğü ihale Takip
Servisinde görülüp tetkik edilebilir.
4 — İhaleye iştirak için isteklilerin;
A) Geçici teminat,
B) 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikası,
C) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere dilekçelerine ekleyecekleri banka mali
durum bildirisi, yapı araçları bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi ile
işin keşif bedeli kadar birinci iş için (B) grubu, diğer işler için (C) grubundan mü
teahhitlik karnesi ibrazla Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi alarak zarfa
koymaları.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce ihale Komis
yonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri şarttır.
6 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
Keş. Bed. Geç. Tem.
Sıra
t h a 1 e Son Mûr.
TL.
Tarihi Saati
No.
İşin Adı
Tarihi
TL

1 - Kars Ardahan (16 Dal.) Ha
k i m ve Savcı Loj. İnş.

82.000.000

2.460.000 12/7/1984 10.00

8/7/1984

55.000.000

1.650.000 12/7/1984 11.00

9/7/1984

42.000.000

1.260.000 13/7/1984 10.00 10/7/1984

38.500.000

1.155.000 13/7/1984 11.00 10/7/1984

2 - Kars Tuzluca Emn. Amirliği
binası İnş. (Lojmanlı)

3 - Kars Merkez Jandarma Sb.
Astsb. Loj. (8 Dai.)

4 - Kars İğdır Zirai Mücadele
Grup Şefliği Tes. inş.

10033 / 1-1
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Tohum işleme Fabrikasından-.
Tohum İşleme Fabrikamızın işlenen tohumlarının ambalajlanmasında kulla
nılmak üzere ihtiyacı bulunan 100000 Adet Plastik çözgülü torba kapalı zarfla tek
lif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
1 — İhale 5/7/1984 Perşembe günü saat 14.30'da Ankara Eümesgutda'ki Şe
ker Enstitüsü binasında yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek firmalar teklif verme
den önce Ticaret Servisinden numune alacaklar ve tekliflerini bu numuneye göre
vereceklerdir.
2 — Teklifler belirtilen gün ve saate kadar muhaberat servisine verilmiş ola
caktır.
3 — İhale ile ilgili şartname Ticaret Servisinden parasız temin edilebilir.
4 — İşin geçici teminatı 1250.000.— TL. (Birmilyonikiyüzelllbin ve 00/00 TL.)

dır.
5 — Postadaki gecikme ve telgrafla başvurmalar kabul edilmez.
6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya isi dilediğine vermekte serbestttir.
10031 / l - l
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Yozgat Belediye Başkanlığından:
1 — İlimizin Medrese Mahallesi sanayi sitesi mevki'inde Belediye Toptancı
hali inşaatı 2886 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca kapalı teklif usuli ile iha
leye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli yanlız (118,500.000) Liradır.
3 — İhale Yozgat Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurun
da 4/7/1984 Çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — İhaleye Girebilmek İçin:
a) (3.555.000) TL. geçici teminatını,
b) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne uygun olarak hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini,
sermaye ve kredi imkanlarını belirten Mali durum bildirisini, teknik personel ve
taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubun
dan işin keşif bedeli kadar işin ihalesine girebeceklerini gösterir müteahhitlik kar
nesini ibraz etmek suretiyle Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden Belge Komisyo
nundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
lazımdır.
5 — İhale şartnamesindeki ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Bele
diye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 4/7/1984 Çarşamba günü saat 14.30'a ka
dar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 29/6/1984 Cuma günü
mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
10034 / i-l

•

Türkiye Elektrik Kurumu S. S. Kahraman - Gazi Elektrik Dağıtım Müessese
Müdürlüğünden:
1 — Müessese Müdürlüğümüzce aşağıda ili, ilçesi belirtilen yerde 11 adet
transformatör kabin binaları inşaatı TEK 1984 birim fiyatları ile kapalı zarf usulü
teklif almak suretiyle şartnamesi gereğince ihale ile yaptırılacaktır.
2 — Yaptırılacak işe ait:
İli: K. Maraş, İlçesi: Merkez, Adedi: 11, Yaklaşık Keşif Bedeli.- 12.720.000,—
TL., Geçici Teminat • 395.350,-- TL.
3 — Bu işle ilgili teklif isteme şartnameleri:
S. S. Kahraman - Gazi Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Yaprak Mah.
Nizip Cad. No 54 Gaziantep adresinden 7.500,— TL. karşılığı sağlanabilir.
4 — İhaleye katılma belgesi için başvurular 25/6/1984 günü saat 17.00 ye
kadar Yaprak Mah. Nizip Cad. No: 54 adresi TEK Kahraman - Gazi Elektrik Da
ğıtım Müessese Müdürlüğü Muhaberat Servisine şartnamesinde istenen belgeler
eklenmek suretiyle yapılmış olacaktır. Katılma belgeleri 28/6/1984 gününden iti
baren verilecektir.
5 — Teklifler en geç 9/7/1984 günü saat 15.00'e kadar 4. maddede adresi be
lirtilen Kahraman - Gazi Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Muhaberat Servi
sine verilmiş olacak ve aynı gün saat 13.30 da Müessese Müdürlüğümüzce alenen
açılacaktır.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
7 — Müessesemiz katılma belgesi verip vermemekle ve ihaleyi yapıp yapma
makta, ya da dilediğine vermekte serbesttir.
10036/1-1
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Ordu Orman İsletme Müdürlüğünden :
(Fidanlık Müdürlüğünün Eskipazar mevkiindeki fidanlıkta kullanılmak üzere
(30x30x40) ebadında 456 adet galvanizli tohum kabı yapılması isi kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye çıkarılacaktır.
1 — İsin 1 inci kesif tutarı 660.794,— TU- olup, geçici teminat 29.000,— TL. dlr.
2 —. Eksiltme 4/7/1984 Çarşamba günü saat 15.00 de Orman İsletme Müdürlü
ğü İdare binasında yapılacaktır.
3 — Eksiltme isine ait dosya Ordu Orman İşletme Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin 4/7/1984 Çarşamba günü saat 12.00 ye kadar teminatlarını
yatırarak tekliflerini İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
5 — Postada vaki bulunacak gecikmeler nazari iti'bare alınmayacaktır
6 — İşletmemiz 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
10044 / 2-1
Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünden :
Balıkesir merkezine 8 km. mesafedeki Drman Fidanlığı'ndaki kuruluş bina
larının bulunduğu parselde (150 dönümlük sahada) öncelikle halihazır harita ve aka
binde de sonradan belirlenecek olan mevzi veya ıslah imar planı yaptırılacaktır.
Harita ve imar planına ait şartname İşletme Müdürlüğünde görülebilir
Teklif vermek isteyenler;
a) Halihazır Harita
b) Mevzi veya ıslah ima rplanı tanzimine ait ücretleri ayrı ayrı belirterek iha
le günü saat 12.00 ye kadar komisyona vermeleri şarttır.
ithale 10/7/1984 Salı günü saat 14.00 de işletme Müdürlüğümüzde yapılacak
tır.
Bu ihaleye ait her türlü vergi ve ilân masrafları İhaleyi alana aittir.
İşletmemiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir.
1004Û/2-1
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda sipariş numarası ve cinsi belir
tilen malzeme, dış ülkelerden teklif alınarak 2886 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğin
ce pazarlık usulü ile satın alınacaktır.
H — Şartname almak İsteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipa
riş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık
adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme
şubesi Müdürlüğünden (A Blok 7. Kat 708 numaralı oda) 5.000,— TL. bedelle alabi
lirler.
TU — İstekliler, teklif verme şartnamesinde istenilen tüm belgeleri teklifleri
ne ekleyerek, teklif zarflarını en geç 6/8/1984 günü saat 17.30'da Malzeme Şubesi Mü
dürlüğünde bulunacak şekilde göndereceklerdir. Bu günden sonra verilenler İle şart
namelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Pos
ta İle şartname gönderllmez.
IV — İhalesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde (A
Blok 7. Kat 710 numaralı odada) 7/8/1984 günü saat 10.00'da yapılacaktır.
V — Geçici teminat tutan teklif edilen FOB (liman) bedelin % 3'üdür.
Sipariş No. 84-224-1, Cinsi: 1388 Kalem Komatsu Dozer yedekleri.
10046 / 3-1
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Dalaman Seka Müessesesi Müdürlüğünden:
Dalaman/MUĞLA
1984 yılı içinde Mersin Soda Sanayii A. Ş. den (+, — % 30 toleranslı) torba
halinde 740 ton Soda Müessesemizde Temmuz - 31 Ekim 1984 tarihuleri arasında naklettirilecektir.
Yukarıda yazılı miktar kesin olmayıp, değişebilir veya nakliyat tamamen
durdurulabilir.
Mezkûr nakliye işine ait şartnameler Müessesemizden, SEKA Genel Müdürlüğü
İkmal Daire Başkanlığından, SEKA İzmit, Akdeniz Müessesesi Müdürlüklerinden,
SEKA İzmir! Ankara Alım Satım Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Bu nakliye ihalesi kapalı zarf usulü ile 25/6/1984 günü saat 14.00'de Müesse
semizde yapılacaktır.
Teklifler 25/6/1984 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Haberleşme Büro
suna kapalı olarak verilmiş olacaktır.
Teklifile verilecek olan muvakkat teminat miktarı ve istenen diğer belgeler
şartnamemizde mevcuttur.
Postada vukuu bulacak gecikme ve kaybolmalar dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2886 sayüi Kanuna tabi olmayıp, ihalenin tamamını veya bir kıs
mını dilediğine yapmakta veya ihaleden vazgeçmekte serbesttir.
Duyurulur.
10023 /1-1
»•

Giresun SEKA Aksu Müessesesi Müdürlüğünden :
30 Temmuz 1984 tarihinden başlamak üzere bir yıl müddetle Fabrikamızdan
Seka İzmit Müessesesine zp % 50 toleranslı 500 ton kırpıntı kağıt ve 50 ton çeşitli
malzeme kapalı zarfla teklif almak şartıyla naklettirilecektir. Bu işe ait şartna
meler Müessesemizden, Seka Ankara Alım Satım Müdürlüğünden bedelsiz olarak
temin edilebilir.
Şartname esasları dahilindeki tekliflerin 16/7/1984 günü saat 12.00'ye kadar
Müessesemiz Haberleşme Şefliğine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikme
ler nazarı itibare alınmaz.
Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
9626 /1-1
e
Nizip Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet 54 HP lik, l adet 64
HP lik Traktör satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait özel ve teknik şartnameler, her gün Belediye Hesap İşleri ka
leminde görülebilir.
3 — İşin İhalesi Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda
13/7/1984 Cuma günü saat 14.00 de 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince
kapak zarf teklif suretiyle yapılacaktır.
4 — İşin tahmin olunan bedeli 54 HP lik traktör için 3.200.000,— TL, 65 HP
lik Traktörünkü ise 3,500.000,— TL olup, tamamının tahmin olunan bedeli
16.300.000,— TL. geçici teminatı ise 489.000,— TL. dir.
5 — İhaleye gireceklerin bu işlerle iştigal ettikleri gösterir Ticaret odası bel
gelerinin bulunması,
6 — Bu işe ait tekliflerin ihalenin yapılacağı gün saat 14.00 den önce ihale
komisyonu başkanlığına verilmesi gerekir.
7 — Satın aunacak Traktörlerin bedelleri traktöre verecek firmanın ha
zineye olan vergi borçlarına sayılmak üzere İller Bankasından tahsil edilecektir
10027/1-1

Sayfa: 58

RESMİ GAZETE

20 Haziran 1084 — Sayı: 18437

Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden -.
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR.
Müessesemizce aşağıda belirtilen inşaat işi 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi esaslarına göre kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
1 — işin Adı ve Yeri: DLL Müesseesi 2x6=12 Dairelik Personel Lojmanı İn
şaatı ERZURUM
2 — İşin 1. Keşif Bedeli: 62.087.468,— TL
3 — Geçici Teminat: 1.880.625,— TL.
4 — Müteahhitlik karnesi: (B) grubu 150.000.000.— TL.
5 — İhaleye katılmak isteyen firmalar söz konusu işe ait «Kapalı Zarf Usulü
ile ihaleye katılma şartnamesinin 5. maddesinde yeterlik belgesi alabilmek için ge
rekli olan belgeleri 5/7/1084 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Ser
visine vermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müra
caatlar, telgrafla yapılacak başvurular ve belgeleri eksik olan teklifler dikkate
alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.30'da açılacaktır.
6 — Yeterlik belgesi verilmesi ve uygun fiyatın tesbitinde Bayındırlık ve
İskan Bakanlığının 28/4/1084 gün ve 18385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ
esasları uygulanacaktır.
7 — İhaleye iştirak edebilmek için Yeterlik Belgesi alınması şarttır, ihale
günü ve saati yeterlik belgelerinde belirtilecektir.
6 — İhale konusu işe ait yerin görüldüğüne ait Müessesemizden alınacak iş
yeri görme belgesinin teklifler ile birlikte Müessesemiz Muhaberat Servisine ve
rilmesi gereklidir. İhale gün ve saatinden sonra yapılacak müracaatlar ve postada
meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
0 — İhale konusu işe ait dosya inşaat Şube Müdürlüğünde görülebilir.
10 — Müessesemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir.

•

10045/1-1

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara I. Akşam Sanat Okulu Mü
dürlüğünden :
1 — Yeni açılacak Mesleki ve Teknik Öğretim Okullarımızın ihtiyacı için 2886
sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince aşağıda (26) grupta belirtilen tezgâh, mâkina
ve malzemeler kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınacaktır.
2 — Satın alınacak makina. tezgâh ve malzemelerin miktarları, muhammen be
delleri ve geçici teminâtları her grubun karşısında gösterilmiştir.
3 — Her grubun ihalesi ayrı ayrı yapılacağından grupların ihale tarih ve saati
karşısında belirtilmiştir.
4 — Her grup ihaleye ayrı ayn teklif verilecektir.
5 — ihaleler, Ankara Beşevler Teknik Okullar sahasında bulunan I. Akşam
Sanat Okulu Müdürlüğünde yapılacaktır.
6 — Her grup için şartname bedeli 1.000.— (Bin) liradır. Bedelsiz olarak okul
da görülebilir.
7 — Şartnameler bedelli olarak Satınalma Komisyonu Başkanlığından temin
edilebilir.
8 — Taliplerin geçici teminatlarım I Sayılı Okullar Saymanlığına yatırarak
alacakları makbuz veya limit içi geçici banka teminat mektuplarını ve şirketler de
bu ilânın gazetelerde ilk yaymı tarihinden sonraki tarihi taşıyan, şahıslar da 1984
yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini ilgili şartnamemizin 3. ve 16. mad-
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desi ile 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektupla
nnı her grubun ihale günü saat 12.00'ye kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına
makbuz karşılığı vereceklerdir.
9 — Postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeye
ceği ilan olunur.
Grup
No

Cinsi

1
2
3
4
5
6

Ağaç freze ve planya tezgâhı
Ağaç delik makin ası
Ağaç bant zımpara makinası
Ağaç kalınlık makinası
Çeşitli ağaç bileme Mak.
Ağaç şerit testere tezgâhı

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Çeşitli laboratuvar cihazları
Düz dikiş makinası
Zikzak nakış makinası
Sanayi tipi düz dikiş Mak.
Dondurma makinası
Silisli sac
Resim çizim aparatı
Çeşitli giyotin makas
Abkant pres ve caka
Eksantrik pres (50 ton)
Hidrolik pres (30 ton)
Kollu saç makası
Nokta kaynak makinası
Hidromekanik abkant pres
Kenar masifleme ve tutkal
sürme makin al arı
Şahmerdan (40 - 50 Kg. lık)
Motorculuk tezgâhları
Tekerlek balans cihazı (Sabit)
Hidrolik demir testere tezgâhı
Çeşitli torna tezgâhları

(40-60'hk)

22
23
24
25
26

Miktarı
20 Ad.
10
10
10
20

Muh. Bed. Geç. Tem.
TL
TL
7.650.000
3.300.000
3.100.000
5.000.000
5.200.000

229.500
99.000
93.000
150.000
156.000

İhalenin
Tarihi Saati
3/7/1984
3/7/1984
3/7/1984
3/7/1984
3/7/1984

13.30
14.10
14.50
15.30
16.10

25 »
213
300 »
400
50 »
10
50 Ton
350 Ad.
50
26
10
15
50 »
60
20 »

7.250.000
217.500 3/7/1984 16.50
200.000.000 6.000.000 4/7/1984 13.30
11.400.000
342.000 4/7/1984 14.10
35.000.000 1.050.000 4/7/1984 14.50
18.750.000
562.500 4/7/1984 15.30
11.300.000
339.000 4/7/1984 16.10
15.500.000
465.000 4/7/1984 16.50
31.500.000
945.000 4/7/1984 17.30
72.900.000 2.187.000 5/7/1984 13.30
30.000.000
900.000 5/7/1984 14.10
15.000.000
450.000 5/7/1984 14.50
2.700.000
81.000 5/7/1984 15.30
2.500.000
75.000 5/7/1984 16.10
360.000 5/7/19Ö4 16.50
12.000.000
18.800.000
564.000 5/7/1984 17.30

12
40
24
10
50
30

36.000.000 1.080.000
720.000
24.000.000
79.000.000 2.370.000
180.000
6.000.000
16.000.000
480.000
42.000.000 1.260.000

»
»
»

»
»

6/7/1984
6/7/1984
6/7/1984
6/7/1984
6/7/1984
6/7/1984

13.30
14.10
14.50
15.30
16.10
16.50
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Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Aşkale Fabrika Müdürlüğünden:
TRAS İSTİHRAÇ YÜKLEME NAKLİYE VE TAHLİYE İLÂNI
1 — Fabrikamızın ihtiyacı olan 25.000 ton Trasın
% 50 nisbetinde takri
ben Fabrikamıza 70 Km. mesafedeki Nenehatun Tras ocağından, Trasın istihracı
yüklemesi nakilye ve tahliye işi yaptırılacaktır.
2 — Sözkonusu işe ait hazırlanan şartnameler mesai dahilinde bedelsiz ola
rak Fabrikamız Ticaret Şefliğinden karşılanabilir.
3 — Teklifler 28/6/1984 günü saat 14.00'e kadar Fabrikamız Muhaberat Ser
visine verilmiş olacaktır. Postaadki Postadaki vaki gecikmeler nazari dikkate alın
mayacaktır.
4 — Fabrikamız 2886 artırma ve eksiltme kanununa tabi olmadığından iha
leyi ve akdi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
10024 / l-l
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR.
Kurumumuz tarafından Ankara'da Sincan 380 Kv. Trafo Merkezinde tesis
ettirilecek 2 adet 4 E tipi lojman binası inşaatı işi 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesi esasları dahilinde Bayındırlık Bakanlığının 1984 yılı sabit birim fiatlan üzerinden hesaplanan 24.743.974,— TL. keşif bedelle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Teklifler 13/7/1984 tarihinde saat 15.00'den sonra TEK Şebeke Tesis Dairesi
Başkanlığı Emek tşhanı Kat: 16 Kızılay/ANKARA adresinde açılacaktır.
2 — Eksiltmenin geçici teminatı 742.319,22 TL. dır.
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve isteklilerin ihaleye katılma belgelerini
alabilmeleri için enaz B grubundan 50.000.000.— TL. lık müteahhitlik karnesi, 1980
yılından sonra bir defada en az keşif özeti kadar benzeri bir işi müteahhit, olarak
taahhüt edip bitirdiklerini veya keşif özetinin 4 katı tutarındaki benzeri işleri şan
tiye veya kontrol şefi sıfatiyle yaptırdıklarına dair resmi onaylı işbitirme belgeleri
olanlar, ilanımızın resmi gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınmış Ticaret veya
Sanayi Odası kayıt belgesi, teknik personel teçhizat ve makina parkı belgeleri,
banka referans mektupları, mali durumu ile halen üzerlerinde bir taahhütleri olup
olmadığını gösterir listeleri ve en son aldıkları sitüasyon suretlerini ve eksiltme
şartnamesinin a maddesinde istenen bütün belgelerle birlikte bir yazı ekinde TEK
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat.-. 16 Kızılay/ANKARA adresinde
ki servisine en geç 5/7/1984 tarihinde saat 17.00'ye kadar verilecektir.
4 — Katılma belgeleri 11/7/1984 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile
TEK Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.
5 — Tekliflerin en geç 13/7/1984 tarihinde saat 14.00'e kadar TEK Şebeke Te
sis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat: 16 Kızılay/ANKARA adresinin muhabe
rat servisine teslim edilmesi gerekir.
6 — % 20 den fazla olan indirimli teklifler geçersizdir.
7 — Proje ve şartnameler TEK Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek tşhanı
Kat: 16 Kızılay/ANKARA adresinin 6. katındaki 607 No. lu odada görülebilir.
8 — Eksiltme dosyasını isteyenler ve katılma belgesi alanlar 500,— TL. lık
makbuz karşılığında yukarıdaki adresten alacaklardır.
9 — Geç müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
10 — Kurumumuz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
10021 / 1-1
e
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 — Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 33 kalem malzeme 2886 sayılı Devlet İha
le Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 51 maddesi (p) fıkrası uyarınca akreditif
açılmak suretiyle pazarlık ile satınalınacaktır.
2 — Teklif mektuplarının 18/7/1984 günü saat 10.00'a kadar Rektörlük Bina
sında İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekir.
3 — Firmalar istedikleri malzemelere teklif verebilirler. Birden fazla malze
me için teklif verilmesi halinde her biri malzemeye ayrı bir proforma düzenlenmesi
gerekmektedir.
4 — Firmalar teklif mektuplarında ve tercümelerinde-,
a) Malzemenin tam tanımını, her kalemin tek ve toplam fabrika fiatını,
b) Toplam FOB fiatını,
c) Siparişin alınmasından sonraki gönderme periyodunu,
d) Belçika Gümrük Tarife Pozisyonunu,
e) Malın menşeini.
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t) Fiat opsiyonunun en az 4 ay olduğunu belirtmelidirler.
5 — Firmalar teklif mektuplarıyla birlikte yurt dışındaki firmanın kanuni
temsilcisi olduklarına dair yetki belgesini de vermelidir.
6 — Orjinal proformalann ihaleye katılan firmanın bulunduğu ülkenin
resmi kuruluşları ile Türk resmi makamlarınca onaylanması gereklidir .
7 — Malzemelerin özelliğini belirtir teknik ve idari şartnameler Üniversite
miz Rektörlüğü Komptrolörlük Daire Başkanlığında görülebilir.
8 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracatlar kabul edilmez.
9 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir.
Cinsi
. Miktarı
1 — Anatomik Modeller
2 — Storage Ossiloskop Sistemi
a) Storage Ossiloskop
b) A C - D C Amplifikatör
c) Mikroelektrot Amplifikatör
d) Y-T Recorder
3 — Perfüzyon Pompası
4 — Maket (İnsan)
5 — U. V. Spekroofotometre
6 — Spektrofotometre
7 — Glikoz Analizör
8 — Kuvöz
9 — Gastroskop
10 — Nebulizör
11 — H astabası Aspiratörü
12 — Rektoskop
13 — Basınçlı respirator
14 — Kuvöz Yedek Parçalan
15 — Gomco Thoracique
18 — Soğutucu Santrifüj Godeleri
17 — Fetal Monitor
18 — özofagus Dilatatörü
19 — Otomatik Enjektör
20 — Defibrilatör
21 — Krıyo Cihazı
22 — Derin Dondurucu
23 — Sıvı Azot Makinası
24 — Sıvı Azot Depolama tankı ve çeşitli ebatta dewarlar
25 — Penning gauge (Vakum ölçer)
26 — Hareketli Yüksek Vakum Pompası
27 — Sayısal Multimètre
28 — öğrenci osiloskopu
29 — Fonksiyon generatörü
30 — Genişband Fourier Transform NMR Suektrometre
31 — Gaz Kromotograf
32 — FotoeeUctrin Spektrometre
33 — Multi teaching head mikroskop

1 Tk.
1 Ad.
2 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad
4 Ad
1 Ad4 Ad
10 A d
1 Ad.
2 Ad
1 Ad
4 Ad
1 Ad
1 Tk.
1 Ad.
1Ad
1 Ad
2 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Ad
1 Àd
1 Ad
10 A d
10 A d
1 Ad
1 Ad.
.1 A d
1 Ad
9409/1-1
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, kati teminatı ve
ihale saatleri yazılı 17 kalem kuru gıda yiyecek maddesi S/7/1984 günü Kahraman
maraş C. Savcılığı makam edasında toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı
Kanunun 37ncl maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. Taliplile
rin teminat makbuzu veya limitli teminat mektupları ile Ticaret Odasından alacak
ları belgeleri, havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Ko
misyona vermeleri gerekmektedir.
Evsaf ve şartnameler mesai saatleri içinde Kahramanmaraş Merkez Kapalı
Cezaevi Müdürlüğünde görülebilir. Postadaki vaki gecikmeler nazara alınmaya
caktır.
Cinsi
Margarin yağı
Kuru fasulye
Nohut
Bulgur
Çek. Kır. Mercimek
Makarna
Helva
Şehriye
Reçel
Zeytin tanesi
Zeytin yağı
İzmir üzümü (Kuru)
Domates salçası
Kah. Marg. yağı
Pirinç
Tuz
Toz biber

Miktarı
Kg.
7.000
6.000
6.000
10.000
8.000
3.000
2.000
3.000
3.000
2.500
3.000
3.500
2.000
2.500
6.000
3.000
500

1 Kg. Fiyatı Muh. Bedeli Geçici Tem. İhale
TL.
TL.
TL
Saati
600,—}
160,—|
115,—i
105,— |
110,—|
170,—j
400,— |
170,—1
200,—\ 18.440.000,—
275,-1

553.200,— 10.30

600,— |
325,—i
375.— !
600,—1
325,—i
30,— |
650,—J
9317 / 1-1

Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Trabzon Çimento Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Fabrikamız ihtiyacı olan ± % 25 toleranslı 8.000 ton alçı taşının Aş
kale Taşağıl mevkiindeki alçı taşı ocaklarından yükleme ve fabrikamıza nakliye
işlemi yaptırılacaktır.
2 — Bu işle ilgili şartnameler Fabrikamızın Ticaret Servisinden ücretsiz ola
rak temin edilebilir.
3 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar kapalı zarf içerisindeki teklifleri
ni engeç 25 Haziran 1984 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar fabrikamızın Eğitim ve
Haberleşme Servisine vermeleri gerekmektedir.
4 — Telefon, telgraf ve teleks ile yapılacak başvurular ile postada meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
5 — Fabrikamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, iha
leyi ve sözleşmeyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbest
tir.
10019/1-1
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Çeşitli ilânlar
Türk Standardlan Enstitüsündan:
Denizli'de müesses Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret Anomin Şirketi Firma
sına. «Ankara Asfaltı Kalcköyu Altı Shell Bitişiği Denizli» adresindeki üretim yerin
de üretmekte olduğu -Ahşap ve Metal Mobilya Grupları (Yemek Masaları, Okul
Sıraları, Yazı Masaları, Toplantı Masaları, Sandalye, Karyola, Çelik Dosya ve So
yunma Dolapları, Etejer, Ahşap Mobilyalar vb.)» İçin 940. No. lu İmalât Yeterlilik
Belgesi Kullanma Hakkını veren 14/12/1982 tarihli Sözleşme, adı geçen firmanın
Sözleşme ve Talimat hükümlerine aykırı davranışı tespit edildiğinden. Yönetim
Kurulumuzun 7/6/1984 tarih ve lX/2 -16 sayılı karan ile feshedilmiştir.
940 No. lu İmalat Yeterlilik Belgesinin geçerliliğinin kalmadığı', belge kapsa
mındaki ürünlerin bundan böyle belge ibraz edilerek piyasaya sunulamayacağı,
aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine, göre hukuki kovuşturma ve ilgili
lerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
10017/1
Konya'da müesses Altun Döküm Sanayi ve Ticaret Mehmet Altun Firması
na, «Meram Sanayi Nilüfer Sokak No. 17 Konya» adresindeki üretim yerinde üret
mekte olduğu «Ev Tipi Su Prizi» için 1102 No. lu İmalat Yeterlilik ile 2203 No. lu
Kalite Belgeleri Kullanma Hakkını veren 23/6/1983 tarihli Sözleşmeler, adı geçen
firmanın Sözleşmelerin 10. Maddesine göre kendi isteğiyle fesih talebinde bulun
ması üzerine fesih edilmiştir.
1102 No. lu İmalat Yetörillik ile 2203 No. lu Kalite Belgelerinin geçerlilikleri
nin kalmadığı, belge kapsamındaki ürünün bundan böyle belge ibraz edilerek pi
yasaya sunulamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hu
kuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
10017/2

e
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden:
İdare merkezi İstanbul'da bulunan T. Genel Sigorta T.A.Ş. nin 20.000.000 lira
olan sermayesinin 400.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile birlikte kupürü 500
Ura itibari değerde 760.000 adet hamiline yazılı 280.000.000 liralık kısmı yeniden de
ğerleme fonundan sermayeyi ilave edilen 100.000.000 liralık kısmı (halen muvakkat
ilmühaber) toplam 380.000.000 liralık hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere
12/6/1964 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır
10014

İdare merkezi İstanbul'da bulunan Akın Tekstil A.Ş. nin 1.000.000.000 lira
olan sermayesinin 1.600.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile yeniden değerleme
fonundan sermayeye ilave edilen birlik kupürü 10.000 lira itibari değerde 60.000 adet
hamiline yazılı hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere 12/6/1984 tarihinden iti
baren Borsa kotuna alınmıştır.
10015
İdare merkezi İzmir'de bulunan Egemak Ege Makine ve Ticaret A. Ş. nin
72.000.000 lira olan sermayesinin 360.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik
kupürü 5.000 lira itibari değerde 57.600 adet hamiline yazılı 287.849.272,32 liralık
kısmı yeniden değerleme fonundan, 150.727,68 liralık kısmı fevkalede ihtiyatlardan
karşılanan toplam 288.000.000 liralık hisse kısmı öncekileri tamamlamak üzere
12/6/1984 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır.
10016
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ YAYINLARI
İZMİR II. İKTİSAT KONGRESİ TEBLİĞLERİ: İzmir'de topalnan II. İz
mir İktisat Kongresinde sunulan tebliğlerin yer aldığı bu dizi 8 kitaptan
meydana gelmektedir.
I.
Cild Kalkınma Politikası
1000 TL.
II.
Cilt Dış Ekonomik İlişkiler
1000 TL.
III.
Cild Sosyal Gelişme ve İstihdam
1500 TL.
IV.
Cild Altyapı, Enerji ve Ulaştırma
1000 TL.
V.
Cild Tarım Politikası
2000 TL.
VI.
Cild Sanayi
1000 TL.
VII.
Cild İç Ticaret ve Hizmetler
1000 TL.
VIII.
Cild Komisyon Raporları
1000 TL.
Sekiz cildden meydana gelen bu diziyi Resmî Gazete satış bölümün
den temin etmek mümkündür. Posta ile taleplerde I, II, IV, VI, VII. ciltlerin
herbiri için 125 TL., III, V. ciltlerin herbiri için 175 TL. VIII. cilt için 100 TL.
Iık posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir.
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü'.
Sayfa

Kanun
3036 Gecekondu Kanununun 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Kanun

1'

Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

3

TebUğler
— Türkiye Petrolleri A. Ş.'nin Petrol Ameliyelerinde Kullanılmak Üze
re, Normal Benzin ve Fuel - Oil Teslimlerinin Dahilde Alman İstihsal
Vergisinden Muafiyetine.
— Başbakanlık, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının, İthalat (84/2)
Sayılı Tebliğ

5
8

Yargı Bölümü:
— Danıştay Başkanlığının Bir ve Uyuşmazlık Mahkemesinin Yedi Adet
Kararı
—- İlânlar

7
25

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

