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Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 84/8749
Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Kızkadın Köyü sınırları içinde ve Nuri Bayram
uhdesinde bulunan PRT : 3103 (35/15) ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki Mermer
maddesinin Maden Kanunu kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı'nın 2/11/1984 tarihli ve 3130-1443/26352 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden
Kanununun 271 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca
8/11/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
i. K ERDEM

K. OKSAY

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

A

S. N. TÜREL

M . YILMAZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. TENEKECİ

İ. ÖZDAĞLAR

A. KARAEVLİ

M. N. ELDEM

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Z. YAVUZTÜRK

M. N. ELDEM

V. HALEFOĞLU

A. K. ALPTEMOÇİN

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Dışişleri Bakanı

Maliye ve Gümrük Bakanı

M. V. DİNÇERLER

I. S. GİRAY

M. AYDIN

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

V. ATASOY
Ulaştırma Bakanı

M. KALEMLİ

H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

H. C . ARAL

C. BÜYÜKBAŞ

M. M. TAŞÇIOĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı
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Atama Kararları
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından :
Karar Sayısı : 84 - 30771

1. Türkiye Kömür işletmeleri Genel Müdürlüğüne Nusret ALTIOK'un,
1. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Nusret ALTIOK'un,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Cihat EREZ ve Kutlu SAVAŞ ile Genel Müdür
Yönetim
Kurulu Üyeliklerine; Cihat EREZ ve Kutlu SAVAŞ ile Genel Müdür
Yardımcısı
Yardımcısı İhsan ŞİRİN'in, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve geçici
5 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince tayinleri uygun görülmüştür.
2. Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
25 Ekim 1984
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
T. O Z A LÖZAL
C. o. BÜYÜKBAŞ
BÜYÜKBAŞ
Başbakan
Bagbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :
Karar Saytsı : 84 - 3 0 7 7 2

1. Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine Ertuğrul ŞENAY'ın,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve geçici 5 inci maddesinin 2 nci
fıkrası gereğince tayini uygun görülmüştür.
2. Bu karan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
25 EKİM 1984
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
İ. K.

T. ÖZAL

Başbakan

ERDEM

Devlet Bakanı - Başbakan Yard.
«

Yönetmelikler
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madde 1 — 28/3/1981 tarih ve 17293 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ya
pı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin değişik 9 ncu mad
desinin altıncı fıkrasında yer alan «Karne devreden kişi ve devralan şirketler bu
hususları ihtiva eden Örnek : 8'e uygun bir Noter taahhütnamesi vermek zorunda
dırlar.» ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
«Karne devreden kişi ve devralan şirketler bu hususları ihtiva eden örnek:
3'e uygun bir taahhütname vermek zorundadırlar. Bu taahhütnamedeki imzalara
ait Noterden tasdikli örneklerin taahhütnameye eklenmiş olması da şarttır.»
Madde 2 — Bu Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer.
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Uludağ Üniversitesinden :
Uludağ Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Öğrenci Eğitim - Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Madde 1 — 25/11/1983 tarih ve 18232 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «Ulu
dağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrenci Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 23 ve 26. maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
1 — GENEL HÜKÜMLER
KAPSAM
MADDE 1 — Bu yönetmelik, Uludağ Üniversitesi «Fen-Edebiyat Fakültesi'
nin» ilgili kanunlar. Yükseköğretim üst kuruluşlarının çerçeve Yönetmelikleri ve ka
rarları ile Uludağ Üniversitesi «Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yö
netmeliği» doğrultusunda «LİSANS» düzeyindeki Eğitim - Öğretim ve sınavlarını dü
zenler.
KOD NUMARALARI
MADDE 6 — Eğitim-Öğretim planlarında yer alan dersler ve benzeri çalış
malar, dersin özelliğini belirtmek üzere Fakülte Kurulu'nun uygun göreceği şekilde
kodlandırılır.
KAYIT YENİLEME
MADDE 8 — Öğrenciler, her yarıydın başlama tarihini izleyen ilk onbeş gün
içinde kayıtlarını yenilemek ve harçlarını yatırmak zorundadırlar.
Süresi içinde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedeni
olmadan kaydım yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl için eğitim-öğretim programından
vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencilerin kayıt
yenilemedikleri yarıyıl Yükseköğretim Kanununda belirlenen en çok öğrenim süre
sinden sayılır.
DERSLERE YAZILMA
MADDE 9 — Öğrenciler derslere yazılma işlemlerini eğitim - öğretim planla
rında belirtilen yarıyıl derslerine göre yaparlar.
Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenen süre içinde öğrenciler, «Ders Kayıt
Formu» doldurarak yarıyıl içinde devam edecekleri dersleri, uygulamaları, laboratuvarları ve stajları belirlerler. Doldurulan «Ders Kayıt Formu» danışman tarafın
dan onaylandıktan sonra Fakülte öğrenci işlerine süresi içinde verilir. Ders Kayıt
Formunda değişiklik danışmanın onayı ile ilk onbeş gün içinde yapılabilir. Derslere
yazılma, varsa öncelikle ikinci kez almak zorunda bulunulan dersleri alma, kalan
ders saatlerini ise o yarıyılda ilk defa alacağı derslere ayırma şeklinde olur.
Haklı ve geçerli nedeni Fakülte Yönetim Kurulu'nca kabul edilmeden aynı ya
rıyıla ikinci kez kaydını yenilemiyen veya derslerine yazılmayan öğrencilerin Fakül
te ile ilişkileri kesilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM TÜRÜ ve SÜRESİ
MADDE 11 — Fen - Edebiyat Fakültesinde eğitim - öğretim örgün eğitim tü
ründe yapılır. Fen - Edebiyat Fakültesinde eğitim - öğretim ortaöğretime dayalı se
kiz yarıyıl (4 yıl)'dır. Öğrenimini bu süreler içinde bitirmiyenlere 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanunu'nun 44. maddesine göre iki yıl ek süre tanınır. Bu süreler so
nunda en çok üç dersten başarılı olamayan öğrencilere bu derslerde de başarılı ola
bilmelerini sağlamak amacıyla iki yarıyıl ek süre daha tanınır.
Bu süreler sonunda da haklı ve geçerli bir neden olmaksızın öğrenimlerini
bitiremiyenlerin veya bitiremiyeceği anlaşılanların fakülte ile ilişkileri kesilir.
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Bir eğitim - öğretim yılı güz ve bahar yarı yıllarından oluşur. Her yarıyıldaki
eğitim-öğretim süresi ve esasları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği süreden az
olmamak koşuluyla Fakülte Kurulu'nun gerekçeli önerisi ile Üniversite Senatosunca
belirlenir. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınav
larını kapsar. Yarıyıl sonu sınavları ile Senatoca aynı sınav döneminde bütünleme
sınavı programlanmış ise bu sınavlar bu sürenin dışındadır.
EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLARI
MADDE 12 — Fen - Edebiyat Fakültesinde eğitim - öğretim plânları, esasları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen koşulları dikkate alınarak bölümlerin
önerisi üzerine Fakülte Kurulunca düzenlenir ve Senatoca karara bağlandıktan sonra
uygulanır.
Eğitim - öğretim plânlarında yer alan derslere ilişkin uygulama, seminer, ya
rıyıl için proje, laboratuvar, atölye, bitirme ödevi, yarıyıl içi staj ve benzeri çalışma
ların yapılıp yapılmaması ve bunların süreleri, ilgili bölümün önerisi üzerine Fa
külte Kurulu'nda karara bağlanarak uygulanır.
Yaz Stajları «Staj Yönergesine uygun olarak yürütülür.
2547 Sayılı Kanunun 5/1 maddesindeki dersler ve bunların sınavları Cumartesi
günleri programlanabilir.
DERS YÜKÜ ve ÖN ŞARTLI DERSLER
MADDE 13 — Öğrencilerin yazılmak zorunda oldukları haftalık ders yükü
saati Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenen haftalık ders yükü saati toplamından az
olamaz.
Alınacak bir ders için hangi dersin ön şart olduğu fakültenin gerekçeli önerisi
ve üniversite senatosunun olumlu görüşü üzerine Üniversitelerarası Kurulca karara
bağlandıktan sonra uygulanır.
SINAVLARIN DÜZENLENMESİ
MADDE 15 — Eğitim - öğretim çalışmalarına ilişkin sınavların şekli, yer, gün
ve saatleri ile bunları yürütecek öğretim elemanlarım gösterir bir program Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
a) Yarıyıl içi sınavları : Bir dersin yarıyıl içi sınavları en az iki kere yapılır.
İsteyen öğretim elemanı gerek gördüğü öğrenciler için programlanan sınavlar dı
şında, bölüm başkanına bildirmek koşuluyla yarıyıl içi sınavları yapabilir. Yarıyıl
içi sınav programlan sınavlardan en az üç gün önce fakültede ilan edilmek sure
tiyle öğrencilere duyurulur.
b) Yarıyıl sonu sınavları: Yarıyıl sonu sınavları akademik takvime göre
programlanır. Bu sınavlara ilişkin program sınavların başlamasından en az bir haf
ta önce dekanlıkça fakülte içinde yazılı olarak öğrencilere duyurulur.
c) Bütünleme sınavları: Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere
Üniversite Senatosu kararı ile her ders için aynı sınav döneminde kullanılmak üzere
bütünleme sınavı programlanmış ise, bu sınavlar yarıyıl sonu sınavlarından en az
onbeş gün sonra Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınav takvimine göre yapı
lır.
SINAV ŞEKLİ
MADDE 16 — Sınavlar yazılı olarak yapılır. Dersin özelliğine göre ilgili bö
lüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile sınavlar sözlü
veya hem sözlü yazılı yapılabilir. Test şeklinde yapılan sınavlar yazılı sınav sayılır.
Yükseköğretim Kanununda belirlenen ortak zorunlu derslerin sınavları ilgili bölüm
başkanlıklarınca düzenlenir ve yürütülür.
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Sınavlar o dersi vermekle görevli öğretim elemanı tarafından yapılır. Sorumlu
öğretim elemanının sınav gününde Fakültede bulunmaması halinde, sınavın kimin
tarafından yapılacağı Bölüm Başkam tarafından belirlenir.
Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için Fakültedeki bütün öğre
tim elemanları görevlendirilebilirler.
SINAVLARA KATILMA
MADDE 17 — a) Yarıyıl içi sınavlarına katılma : Fakülteye kaydını yaptıran,
yenileyen, derslere yazılan ve gerekli harç ve ücretleri yatıran öğrenciler, proğram
lanan yarıyıl içi sınavlarına katılabilirler. Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi
sınavlarına katılamıyan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulunca katılamadığı her
ders için bir ara sınav hakkı verilebilir.
b) Yarıyıl sonu sınavlarına katılma: Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına
katılabilmeleri için aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmaları zorunludur.
1. Yükseköğretim Kurulu'nun tespit edeceği esaslar dahilinde derslere ve
uygulamalara devam edilmiş olması,
2. Yarıyıl içinde yapılan en az iki ara sınavında Üniversitelerarası Kurulca
belirlenen en az not ortalamasının sağlanmış olması,
3. Uygulamaları başarılı olarak tamamlamış olması,
4. Sınav harcını belirlenen sürede yatırmış olması.
Öğrencilerin ilk kez yazıldıkları derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilme
leri için gereken şartlardan birinin gerçekleşmemesi halinde, o ders bir defaya mah
sus olmak üzere ertesi yarıyıl tekrarlanır. Tekrarladığı derslerden yarıyıl sonu
sınavlarına girme şartlarının geçekleşmemesi halinde Fakülte Yönetim Kurulu Kara
rı ile öğrencinin fakülte ile ilişkisi kesilir. Yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan öğ
renciler yarıyıl içi sınav notlarının başarı notundaki katkısına bakılmaksızın ba
şarısız sayılırlar.
c) Bütünleme sınavlarına katılma: Üniversite Senatosu'nca aynı sınav dö
neminde kullanılmak üzere bütünleme sınavı programlanmış ise, yarıyıl sonu sı
navına girip te başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavına girme hakkı ka
zanıp ta sınava girememiş öğrenciler girebilirler. Bütünleme sınavına katılmıyanlar özürlerine bakılmaksızın başarısız sayılırlar.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 18 — Öğrencilerin yarıyıl (yıl) içi ile yarıyıl (yıl) sonu ve bütünleme
sınavlarında her türlü uygulama, laboratuvar, ödev ve benzeri çalışmalarındaki ba
şarı dereceleri sayısal olarak tam not yüz (100) üzerinden değerlendirilir. Bir der
sin başarı notu yarıyıl (yıl) içi ara sınav notlarının ortalaması ile dersin son «yarı
yıl (yıl) veya bütünleme» sınav notunun üniversitelerarası Kurulca belirlenen katkı
oranları gözönüne alınarak hesaplanır.
O dersin başarı notu öğrencinin o dersin ara sınavlarından almış bulunduğu
notlar ortalamasının % 40'ının yarıyıl (yıl) sonu sınav notunun % 60'ına ilavesi
ile elde edilen nottur.
Başarı notu en 50'dir. Ara sınav notlarının ortalaması en az 40'tır. Yarıyıl
(yıl) sonu ve bütünleme sınav notunun ise en az 50 olması zorunludur.
Başarı notu ondalık kesirli ise en yakın tam sayıya çevrilir.
SINAV SONUÇLARI
MADDE 19 — Öğretim elemanları yaptıkları yarıyıl içi sınav sonuçlarını, sı
nav kağıtlarını ve sınavlarla ilgili diğer tüm belgeleri, sınav gününü izleyen yedi
gün içinde ilan edilmek üzere dersin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığına teslim eder
ler.
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Bir dersin yarıyıl sonu ve programlanmış ise bütünleme sınav sonuçları, sı
nav kağıtları ve diğer belgeler ilan edilmek üzere sınav gününü izleyen en geç
10 gün içinde fakülte idaresine teslim edilir. Yazılı sınav kağıtları 1 yıl süre ile Bö
lüm Başkanlıklarında saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla yazılı kağıtları
imha edilir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
MADDE 20— Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan edilmesini iz
leyen üç iş günü içinde dekanlığa yazılı başvuru ile yapılır. Başvuru üzerine dekan
lık itirazın doğruluk derecesini belirlemek için sınav kağıdını sınavı yapanlara ye
niden inceletir. İnceleme sonucu dekanlığa yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonu
cunda not değişikliği söz konusu ise, bu değişiklik fakülte yönetim kurulu kararı
ile kesinlik kazanır.
AĞIRLIKLI ORTALAMA ve BİTİRME DERECESİ
MADDE 23 — Öğrencinin bitirme başarı derecesi ağırlıklı ortalama ile belir
lenir. «Ağırlıklı Ortalama», öğrencinin başarı derecesini sayısal olarak değerlendi
rilen her derste almış olduğu başarı notunun, dersin «Ağırlık Katsayısı ile çarpım
larının toplanması ile elde edilen sayının, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına
bölünmesi suretiyle hesaplanır.
«Ağırlık Katsayısı bir ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse
bağlı olarak yapılan uygulama, laboratuvar ve diğer çalışmaların haftalık saat
miktarlarının yarısı eklenmek suretiyle belirlenir.
Öğrencinin bitirme derecesi en yakın tam sayıya çevrilmiş ağırlıklı ortalama
değerlerine göre aşağıdaki şekilde belirlenir.
Derece
Ağırlıklı Ortalama
50- 64
65- 84
85-100

ORTA
İYİ

PEKİYİ

ORTAK DERSLER
MADDE 26 — Yükseköğretim Kanununda belirlenen Ortak zorunlu derslerin
eğitim - öğretim ve sınavları ilgili Bölüm Başkanlıklarınca düzenlenir ve yürütülür.
YÜRÜRLÜK
Madde 2 — U. Ü. Senatosunun 28/8/1984 tarih ve 84 - 9 sayılı kararı ile kabul
edilmiş bulunan bu değişiklik hükümleri 1984-1985 ders yılından itibaren tüm
Fen - Edebiyat Fakültesi öğrencilerine uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayın
landığı tarihte yürürlüğe girer.

Kamu İktisadi Teşebbüsü Ana Statüsü
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ANA
STATÜSÜ
KURUMU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Ana Statünün amacı; 8/6/1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak
ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) adı altında teşkil olunan Teşekkül'ün hu
kuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, "bağlı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 6

27 Kasım 1984 — Sayı: 18588

RESMİ GAZETE

Sayfa: 7

ortaklık ve İştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenle
mektir.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 2 — Bu ana statü'de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlan
mıştır.
1 — KHK; 8/6/1984 gün ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki
Kanun Hükmünde Kararname yerine kullanılmıştır.
2 — Kamu İktisadi Teşebbüsü «Teşebbüs»; iktisadi devlet teşekkülü ile kamu
iktisadi kurulusunun ortak adıdır.
3 — İktisadi devlet teşekkülü «Teşekkül»; sermayesinin tamamı devlete alt,
iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi
teşebbüsüdür.
4 — Kamu iktisadi kuruluşu «Kuruluş»; sermayesinin tamamı devlete ait olan
ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere
kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüdür.
5 — Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu
iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğudur.
6 — Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşek
külüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan
oluşan anonim şirketlerdir.
7 — İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının
veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerimin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine
sahip bulundukları anonim şirketlerdir.
8 — İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika
ve diğer bilimleridir.
9 — Koordinasyon Kurulu; Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'dur.
10 — Kamu Ortaklığı Kurulu; 2983 sayılı Tasarruflarım Teşviki ve Kamu yatı
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'da belirtilen Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Kurulu'dur.
Hukuki Bünye
Madde 3 —
1 — Bu Ana Statü ile teşkil olunan TKİ Tüzel kişiliğine sahip, faaliyetlerinde
özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür.
2 — TKİ, KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hü
kümlerine tabidir.
3 — TKİ, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu Hükümlerine ve
Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.
4 — TKİ'nin merkezi ANKARA'dadır. TKİ'nin merkezi Koordinasyon Kurulu
kararı ile değiştirilebilir.
5 — TKİ'nin sermayesi 150 milyar TL. sı olup, tamamı devlete aittir. TKİ'nin
sermayesi ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu kararı ile değiştirilir.
6 — TKİ'nin ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.
TKİ'nin ilgili olduğu Bakanlık, Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayı ile
değiştirilebilir.
TKİ'nin Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 4 — Devletin Genel Enerji ve Yakıt Politikasına uygun olarak linyit,
turp, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiYürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7
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yaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak plan ve proğramlar
tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tesbit etmek ve gerçekleştirilme
sini sağlamak amacı ile teşkil olunan TKİ'nin faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
1 — Faaliyetlerle ilgili yukardaki her türlü madenleri işletmek veya işlettirmek
ve bu amaçla aramak,
2 — 10/6/1983 tarih 2840 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince asfaltit ma
denini işletmek ve bu amaçla da aramak,
3 — İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak ve iş
letmek,
4 — İşletme çalışmalarına yan ürün ve artıkları değerlendirmek,
5 — İştigal faaliyetleri için gerekli etüd, arama ve araştırma yapmak veya yap
tırmak,
6 — Konu ile ilgili her türlü nakliye tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yap
tırmak,
7 — İthalat, ihracat ve sigorta acentalığı dahil her türlü ticari faaliyette bulun
mak, ayni ve fikri halklar almak veya satmak,
8 — Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlemlerini yapmak,
9 — Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve art
tırmak,
10 — Gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tas
fiye etmek, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak,
11 — Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak,
12 — Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile, fiat tarife ve yatırımları
nın genel ekonomi ve madencilik, Enerji ve Yakıt politikalarına uyumunu sağlamak,
13 — Gerçek ve tüzel kişilerin istihsal ettiği linyit, turp, bitümlü şist, gibi
enerji hammaddelerim ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun FOB ve FOW olarak sat
tığı kömürler dışındaki taşkömürü ile özel idareler ve belediyelerin ve bunlara bağlı
işletmelerin, iktisadi devlet teşekkülleri ve müesseselerinin gerçek ve tüzel kişilerin
ürettiği kok, briket kömürleri ile koklaşma esnasında elde edilen tali maddeleri Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca onaylanacak teknik şartname ve yönetmelik esasları
dahilinde alıp satmak,
14 — Üretilen kömürlerden hangi cinslerin hangi bölgelerde kullanılacağının
tesbiti ile programını hazırlamak ve Bakanlığın onayım müteakip uygulamak,
15 — Üretilen kömürlerin kullanım, stoklama ve yakılması konularında halka
öğretici bilgiler vermek ve yardımcı olmak,
16 — Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak, gayrimenkul almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayri
menkul mükellefiyeti vesair hakları tesis etmek,
TKİ bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık,
iştirak, banka şubeleri ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.
TKİ'nin amaç ve faaliyet konuları Koordinasyon Kurulu kararı ile değiştirile
bilir.
İKİNCİ KISIM
Merkez Kuruluşu
TKİ'nin Organları
(Madde 5 — TKİ'nin organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.
TKİ Yönetim Kurulu
Madde 6 —
1 — TKİ Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu
üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları hakkında
ve ilgili diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.
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2 — Yönetim Kurulu TKİ'nin amaç ve faaliyetlerim gerçekleştirme ve yöneti
mi ile ilgili gerekli her türlü kararları alır.
3 — Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu
Üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kuruluna Başkanlık
yapar.
4 — Kamu görevi sıfatı uhdesinde kalmak üzere TKİ Yönetim Kurulu üyeliğine
atananlar, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte Yönetim ve Denetim Ku
rulu üyesi olarak görev alamazlar.
TKİ Yönetim Kurulunun Toplanması
Madde 7 —
1 — Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü
ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tesbit edilerek
en az yirmidört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde de
ğişiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların
görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Ku
rulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının
gündemine alınır.
2 — Yönetim Kurulu TKİ'nin işleri gerektirdikçe ve herhalde ayda en az iki
defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa ya
zılı önergelerinin varlığına bağlıdır.
Toplantı yeri TKİ merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile
başka bir yerde de toplanabilir.
3 — Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile
toplanır ve kararlarım üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulun
duğu taraf salt çoğunluğu sağlamış sayılır.
4 — Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red şeklinde kullanılır. Çekimser oy
kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
5 — Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek sure
tiyle oy kullanamazlar.
6 — Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıl
dır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan evvel, mazeretlerini
Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya
bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş
sayılırlar. Yerlerine KHK'de yazılı usulle başkaları atanır.
7 — Yönetim Kurulu kararları, TKİ'nin bulunduğu yer noterliğince onaylı ka
rar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin
her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
8 — Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin ta
mamlanması gereklidir.
9 — Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şart
larına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanabilir.
TKİ Genel Müdürlüğü
Madde 8 — TKİ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve
bağlı birimlerden oluşur.
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TKİ Genel Müdürü
Madde 9 — TKİ Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve yet
kileri hakkında ve diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.
TKİ Genel Müdürü, TKİ Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini
belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla, yetkilerinden
bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri Genel
Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.
Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerekti
ren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.
TKİ Genel Müdür Yardımcıları
Madde 10 —
1 — Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları hakkında ve
diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.
2 — Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü TKİ Genel Müdürü tara
fından belirlenir.
3 — TKİ Genel Müdür yardımcısı sayısı Koordinasyon Kurulu kararı ile değiş
tirilebilir.
TKİ Birimleri
Madde 11 —
1 — TKİ, KHK ve bu Ana Statü hükümleri dairesinde amaç ve faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere, TKİ ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcıların
dan sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar Genel Müdürlük Üst
Birimleri, TKİ Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
2 — TKİ'nin diğer birimleri ile müessese ve işletmelerdeki birimlerinin ku
rulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üze
rine TKİ Genel Müdürlüğünün onayı ile olur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müesseseler
Müesseselerin Kurulması ve Nitelikleri
Madde 12 —
1 — Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında KHK hükümleri uygu
lanır.
2 — Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalış
ma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya
azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi TKİ Yönetim Kurulu kararıyla olur.
Bu kararlarda amaç ve ölçü, tasarruf, karlılık, verimlilik ve daha fazla yatı
rım kaynağı yaratmaktır.
Müesseselerin Organları
Madde 13 — Müesseselerin organları,, yönetim komitesi ve müessese müdür
lüğüdür.
Müessese Yönetim Komitesi
Madde 14 —
1 — Müessese yönetim komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim ko
mitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında KHK hükümleri uygu
lanır.
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2 — Müessese Müdürünün bulunmadığı hallerde TKİ Genel Müdürünün Yö
netim Komitesi üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim Kurulunun
TKİ mensupları arasından tefrik edeceği kimse, Müessese Müdür Vekili olarak Yö
netim Komitesine başkanlık yapar.
Müessese Yönetim Komitesinin Toplanması
Madde 15 —
1 — Yönetim Komitesi önceden belli edilecek günde ve en az ayda iki defa
toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme konularım gösteren yazılı
önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapabilir.
2 — Toplantı yeri müessese merkezidir. TKİ Genel Müdürünün izni ile mü
essese ile ilgili başka bir yerde de toplanabilir.
3 — Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları
asıldır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakta belirtilir.
4 — Yönetim Komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklif
ler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.
5 — Yönetim Komitesi toplantı gündemi başkan tarafından tesbit edilir ve
toplantıdan en az yirmidört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Komitesi kararıyla
gündemde değişiklik yapılabilir.
6 — Yönetim Komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ka
rarlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğun
luğu sağlamış olur.
7 — Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanma
sında ciddi sakıncalar gördüğü ve bu kararda komitece ısrar edildiği takdirde, ko
nunun önce TKİ Genel Müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür
gerekli görürse konunun TKİ Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuş
turulmasını ister. Bu hususta TKİ Genel Müdürünün talimatı alınıncaya veya TKİ
Yönetim Kurulu karar verinceye kadar yönetim komitesi kararı uygulanmaz. TKİ
Genel Müdürünün talimatına veya TKİ Yönetim Kurulu kararma uyulması zorun
ludur.
8 — Olağanüstü hallerde 5 nci fıkrada belirtilen hususlara uyulmaz.
Müessese Müdürü
Madde 16 — Müessese Müdürünün atanması, nitelik ve şartları görev ve yet
kileri hakkında KHK hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
Bağlı Ortaklıklara Uygulanacak Hükümler
Madde 17 —
1 — Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu
üyesi, denetçi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçil
mesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda
KHK ve ana sözleşme ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Ka
nunu hükümleri uygulanır.
2 — Özel kesim; bağlı ortaklıktaki hisse oranı % 20 ile % 40 arasında ise Yö
netim Kurulunda bir üye, % 40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip
olur
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3 — Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, TKİ'nin payını temsil etmek üzere
atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir bağlı ortaklık
veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.
4 — TKİ'yi temsilen, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak görev ala
cakların hisse senedi verme yükümlülüğü TKİ tarafından yerine getirilir.
5 — Yönetim kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Ana Sözleşme ve
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
6 — Bağlı ortaklık genel müdürü, TKİ ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca
alman kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve
basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.
Bağlı ortaklık, TKİ yönetim kurulu tarafından tesbit edilen yatırım, planlama
ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.
İştiraklerde Uygulanacak Hükümler
Madde 18 —
1 — İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda KHK, bu
Ana Statü ile şirket Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
2 — Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, te
şebbüs ve bağlı ortaklığı temsilen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulur.
KHK'nin geçici 2 nci maddesi hükümleri saklıdır.
3 — TKİ'nin veya bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakindeki hisse oranı % 20
ve daha az ise en az bir, % 20'den fazla ise en az iki denetçi bulunur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi
Madde 19 — TKİ temsilcileri yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin
faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre TKİ'ye rapor
verirler.
BEŞİNCİ KISIM
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 20 — Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, ya
tırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları,
fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet rapor
ları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında KHK hükümleri uygulanır.
TKİ yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak
yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yüküm
lüdür.
Teşebbüslerin bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finans
man programı takvim yılı başından en az yetmişbeş gün önce Bakanlar Kurulunca
karara bağlanır.
TKİ ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık ge
nel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yö
netim kurullarınca onaylanır.
Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu de
ğişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltmeler yapılır.
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TKİ ve bağlı ortaklıkları kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneğini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kanlığa, Devlet Planlama Teşkilatına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve
ilgili Bakanlığa, işletme bütçelerinin bir örneğini ise ilgili Bakanlığa ve Başbakanlık
Yüksek Denetleme Kuruluna gönderir.
TKİ kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara
ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve
bağlı ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek
takvim yılı başından yedi ay önce ilgili Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatına
gönderir.
Bağlı ortaklık, projelerin hazırlanmasında teşebbüsten yardım alabilir.
İlgili Bakanlık TKİ ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incele
meleri yaparak bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek
üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatına ve Hazine
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa gönderir.
Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Personele İlişkin Hükümler
Madde 21 — TKİ Müessese ve bağlı ortaklık personelinin; istihdam şekilleri,
atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tesbiti, ücret, prim.
ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretlerinin dağı
tımı ile yönetim kurulu üyesi, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve haklan
konusunda KHK ve söz konusu (KHK'ye uygun olarak çıkarılacak Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Personel rejimi esaslarını düzenleyen kanun hükümleri uygulanır.
YEDİNCİ KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dı
şında kalan ve normal piyasa şartlan içinde elden çıkarılmaları mümkün olan mev
cut iştirak paylarının devir veya tasfiyesi, KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen
bir yıl içinde bitirilir. Ancak, tekelcilik amacını önlemeye yönelik olanlar ile stra
tejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu kararı ile bu uygulama dışında
bırakılabilir.
KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut iştiraklerden teşebbüsün faaliyet
alanı içinde kalanlardan iştirak payları % 10'un altında olup da devamında kamu
yaran veya ekonomik yarar bulunanlar, Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla muha
faza edilir.
Geçici Madde 2 —
1 — Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin faaliyet alanına en yakın teşebbüslere veya bağlı ortaklık
lara devredilir. Devir işlemleri KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl için
de tamamlanır.
2 — Birinci fıkra gereğince yapılacak devir işlemlerini gerçekleştirebilmek
amacıyla teşebbüslerin sermayelerini yeterince arttırmaya, gerekli takas ve mahYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13
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sup işlemlerim yapmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılan bu işlemlerin sonucuna göre cari yıl bütçesine
gelir kaydetmeye, mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek koymaya ve gi
der kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
3 — Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devrinde nominal de
ğerler esas alınır.
4 — Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devri sonunda, Türk
Ticaret Kanununun 277 nci maddesindeki beş ortak şartı aranmaz.
Geçici Madde 3 — Bağlantı yerleri değiştirilen ortaklıkların evvelce bağlı ol
dukları teşebbüse ait bulunan hisseleri bağlandıkları Teşebbüse veya Hazineye dev
redilir.
Geçici Madde 4 — TKİ'nin mevcut ve bu Ana Statüye aykırı olmayan yönet
melikleri, sirkülerleri ve genelgeleri, usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konu
luncaya kadar uygulanmaya devam olunur.
Geçici Madde 5 — İlgili mevzuat çerçevesinde değişiklik yapılıncaya kadar
TKİ'nin tüm teşkilatı ve personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları aynen
devam eder.
Geçici Madde 6 — KHK'da öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye
kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
KHK'nin Uygulanması
Madde 22 — Bu Ana Statüde bulunmayan hususlarda KHK uygulanır.
Yürürlük
Madde 23 — Bu Ana Statü yönetim kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girer.
Madde 23 — Bu Ana Statü yönetim kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girer.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
27 Kasım 1984 tarihinde uygulanacak esas kur:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
1 ABD Doları = TL. 405,53 dır.
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Yargı ilânları
Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E. No : 1983/66
K. No : 1983/105
SANİKLAR :
1 — önder Erdil - Hasan ve Rafete oğlu, 1949 D. lu, Kocaeli - İzmit Cedit Ma
hallesi 1177 hanede kayıtlı, aynı yer Ş. Akif Sokak 58 numarada oturur.
2 — İsmail Kordon - ibrahim ve Necibe oğlu 1963 D. lu, İzmir Merkez Ballıkuyu Mahallesi 1424 hanede kaytıh, aynı yer 5292 Sokak 5 numarada oturur.
3 — Satılmış Açıkgöz - Şevket ve Cemile oğlu, 1965 T>. lu, Çankırı Merkez Çukurören Köyü 38 hanede nüfusa kayıtlı, İzmir Anafartalar Caddesi Çeşme Otelinde
kalır.
Yukarda açık kimlikleri yazılı sanıkların TOK. nun 416/3, 417. maddeleri gere
ğince dokuzar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına üişkin, Söke Ağır Ceza Mahke
mesince verilen 22/11/1983 tarih ve 1983/105 sayılı karar, sanıkların adresleri tesbit
edilerek tebliğ edilemediğinden, 7201 sayıh Yasanın 29 ve müteakip maddeleri gereğin
ce her üç sanığa Hanen tebliğine, mezkûr kararın lLannı yapıldığı tarihten 15 gün son
ra kesinleşmiş sayılacağına, masrafların sanıklardan tahsil edileceğine karar ve
rildiğinden-,
Yukarıda bahsedilen hususlar llanen tebliğ olunur.
18349
Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinden:
E. No : 1961/32
K. No : 1983/654
14/1/1981 tarihinde geceleyin 3 ayrı evin avlusunda ayakkabı hırsızlamak
suçundan sanık Mustafa oğlu Hatice'den 1062 D. lu Nizip İlçesi Pazarcami ma
hallesi Hane 162'de nüfusa kayıtlı olup halen Osmaniye Rızaiye mahallesi Askeriye
yanı bila sayıh yerde oturur. Bekar okur yazar sabıkasız, bohçacılık yapar Türk
tslam Mecit Yuka hakkında Mahkememizin 5/10/1983 gün ve 1981/32 esas ve 1983/654
sayıh kararı ile TCK. nun 492/1. 80, 522, 40 ve 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğin
ce sanığın 9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği iş bu
cezanın tecil edildiği, adı geçenin bunca aramalara rağmen bulunup gıyabı kara
rın tebliğ edilemediğinden 7201 sayıh Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince
Resmi Gazete ile ilânen tebliğine Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesin
leşeceği ilan olunur.
18346
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Nevşehir 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1984/511
Tarım Orman ve Köyişlerl Bakanlığına izafeten Nevşehir Teknik Ziraat Mü
dürlüğünce Ahmet Turan hakkında açılan alacak davasında.
Davalıya dava arzuhali 4 Ekim 1984 tarih 18535 sayılı Resmi Gazete ile tebliğ
edildiğinden, mahkeme günü mahkemede bulunmadığından davalının adına gıyap ka
rarı tebliğine karar verilmiştir.
Davalı Ahmet Turan'm 19/2/1985 günü saat 9 da Mahkemede bulunması aksi
halde duruşmanın gıyabında devam edeceği ve her türlü delilinin İbrazı gıyap kararı
yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.
18330
Fatih 3 ncü Sulh Ceza Mahkemesinden:
E. No : 1984/62
K. No: 1984/28
Sanık .- Musa Sevim - Mehmet oğ. Fatime'den olma 1953 D. lu, Trabzon, Akça
abat, Benlitaş köyü nüf. kayıtlıdır.
Yukarıda ismi yazılı kişi, mahkememizin sayısı gösterilen hükmü ile, TCK.
nun 572/1., 647 Sayılı kanunun, 4. md., gereğince, 9.000 lira hafif para cezasına tec
ziyesine,
7201 Sayılı Yasanın 8. ve müteakip maddeleri gereğince, tebligat yapılması
kabil olamamıştır.
Bu itibarla, aynı yasanın 32. md. gereğince, hüküm hülasası ilanen tebliğ
olunur.
18345
İzmir 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden

:

E. No: 1983/412
K. No: 1983/256
14/3/1983 suç tarihi itibariyle darp hareket, tehdit suçundan sanık Mehmet
oğlu Fatma'dan olma 1938 doğumlu İzmir İli Torbalı İlçesi Pancar Mah. de 494
de kayıtlı Bekir özkar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda suçu
sübut bulduğundan TCK. nun 456/4, 457/151, 466/1, 51. maddeleri gereğince sonuç
olarak iki ay hapis 6.600 lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine dair verilen
28/4/1983 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilânen teb
liğine, tebliğ tarihinden itibaren 15. gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına,
ilân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur.
18550/3

•

Suluova Asliye Hukuk Hakimliğinden :
984/310
Davacı Suluova Orta mahalleden Hanefi Sefil tarafından davalı yine Sulu
ova Orta mahalleden Niyazi Türkmen ve T. Halk Bankası Suluova Şubesi aleyhine
ikame olunan senet iptali davasının yapılan duruşmasında davalı Niyazi Türkmen
in yapılan araştırmalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve
duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Niyazi Türkmen
in duruşmanın bırakıldığı 23/1/1985 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması
dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
18230

27 Kasım 1084 — Sayı: 18588

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 17

Samsun Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden :
1983/468
Davacı Ali Keskin tarafından davalı Akgun Ülker ile dahili dava edilen Meh
met Sait Ülker aleyhlerine açılmış bulunan kayıt tashihi davasında :
Davalı dava edilen Mehmet Sait Ülker'in adresi meçhul bulunduğundan dava
dilekçesi İle davetiye ilânen tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden gıyap ka
ran tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 6/12/1984 günü saat 9.20 de
duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşma
nın gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur.
18328
Develi Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı İbrahim Uyanık vekili tarafından davalılar aleyhine açılan nüfusda
kayıt iptali davasının açık yargılaması sonunda :
Develi İlçesi, Yaylacık Köyü, Cilt 067/02, Sayfa 25, Kütük 68'de nüfusa kayıtlı,
Ömer ve Döne'den olma. 20/1/1976 doğumlu Emin Uyamk'ın bu kaydının İptaline,
Aynı köy, Cilt 067/02, Sayfa 26, Kütük 68/22 nüfusuna kayıtlı İbrahim ve Tü
lin'den olma 20/2/1976 doğumlu Emin Uyamk'ın İbrahim Uyanık kaydı üzerinde
bırakılmasına dair Mahkememizin 19/10/1984 tarih ve 1982/444 Esas 1984/334 karar
sayılı kararı ile karar verilmiştir.
Mahkememiz kararının belirtilen kararının davalılar Yaylacık Köyünden Dede
kızı 1940 doğumlu Döne Uyanık ile, eşi Ömer Uyanık'a tebliğ yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
18326

Konya Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden :
1984/327
Davacı Ayşe Şemsioğlu vekili Av. Orhan Oğuzhan tarafından davalı Hamı t
Raik Şemsioğlu aleyhine açılan boşanma davasımn mahkememizde yapılan açık yar
gılaması sırasında :
Davalı Hamlt Raik Şemsioğlu'nun dava dilekçesinde gösterilen adresine daveti
ye çıkartılmış olup davetiyeye verilen meşruata göre bila tebliğ geri çevrilmiş bunun
üzerine mahkemece zabıta tahkikatı yaptırılmış ve davalının adresi tesbit edilemedi
ğinden Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı Hamit Raik Şemsioğlu'nun duruşma günü bulunan 10/12/1984 günü
saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi aksi
taktirde mahkemeye gelmedikleri veya kendilerini bir veküTe temsil ettirmedikleri
takdirde adına gıyap kararı çıkartılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere
İlânen tebliğ olunur.
18331

•

Kırşehir Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden :
1984/351
Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı Halil Gönenç aleyhine açılan
meni müdahale davasının yapılan açık yargılamasında davalmm adresi bilinmedi
ğinden adı geçene dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
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Davalı Kırşehir Akçağıl köyünden. Selimoğlu Halil Gönenç'in duruşma günü
olan 5/2/1985 günü saat 9 da duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini bir vekil ile
temsil ettirmesi aksi takdirde gıyap kararının da ilanen tebliğ edileceği dava di
lekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
18236
e

Artırma, Eksiltme ve ihale İlânları
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : (Rize)
(50 KALEM TEKNİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR)
1 — İşletmelerimizin ihtiyacı aşağıda belirtilen Toplam 50 Kalem Teknik
Malzeme teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Muhtelif Elmas Matkap Ucu (4 Kalem)
6.700 Adet
Muhtelif Helisel Matkap Ucu (28 Kalem)
18.200 Adet
Muhtelif Eğe (18 Kalem)
10.168 Adet
2 — Bu işe ait şartnameler;
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satmalma Müdürlüğü - Rize,
b) Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü - Arnavutköy-Kuruçeşme/lstanbul,
c) Bölge Stok ve Satış Müdürlüğü Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tanı Kat 7
Opera/Ankara adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
3 — İhaleye katılmak isteyen Firmaların şartname esasları dahilinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç 11/12/1984 günü saat 17.30'a kadar Çay İş
letmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü Rize adresinde bulunacak şekilde
iadeli - taahhütlü olarak göndermeleri veya belirtilen gün ve saate kadar elden ver
meleri gerekmektedir.
4 — Postada meydana gelen gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
18298 /1-1
T. K. 1. Mahdut Mes'uliyetli Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Mü
dürlüğünden
Çayırhan/NALLIHAN
— Müessesemiz Çayırhan Bölgesi ile Mengen - Bolu Bölgesi Hızar Atölyesin
de tahmini 140 (yüzkırk) ton hızar odun talaşı mevcuttur. Bununla ilgili ihale ka
palı zarf usulü yapılacaktır.
— İhaleye ait şartname Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden 500,— TL.
karşılığında temin edilebilir.
— İhale 29/11/1984 günü Müessesemizde yapılacak ve teklif mektupları aynı
gün saat en geç 12.00'ye kadar Genel Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. Teklif
mektupları ise yine aynı gün saat 14.00'de Komisyon marifetiyle ve ihaleye iştirak
eden firmaların huzurunda açılacaktır.
— Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
— Müessesemiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir.
Çayırhan Bölgemizde mevcut talaş miktarı: 120 Ton, Mengen - Bolu Bölgemiz
de mevcut talaş miktarı: 20 Ton.
18380/3-2
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
l — îdaremizce, yurt dışından aşağıda sipariş numarası ve cinsi belirtilen
makine ve ekipmanlar ithal edilecektir.
Son teklif
verme
İhale
Şartname
Sipariş No.
C i n s i
Miktarı
tarihi
tarihi
Lira Kr.
84-1802-1 Angledozer
90 Adet 8/1/1985 9/1/1935
5.000 —
84-1802-2 Yapım Greyderi
60 Adet 8/1/1985 9/1/1985 5.000,—
84-1802-3 Vibrasyonlu Silindir
12 Adet 8/1/1985 9/1/1985 5.000,—
84-1802-4 Paletli Delici
10 Adet 8/1/1985 9/1/1985 5.000,—
2 — İşin ihalesi 2886 sayılı Kanunim 51. maddesine göre teklif alınmak sure
tiyle Pazarlık usulü ile yapılacaktır.
3 — İhaleye, idari şartnamede belirtilen şahıs veya firmalar teklif verebile
cek, istenen bilgi ve belgeleri ihtiva etmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaya
caktır.
4 — Teklifler, yukarıda belirtilen günde saat 17.30'a kadar Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlı
ğına verilmiş veya gönderilmiş olacaktır.
5 — Teklifler 9/1/1985 Çarşamba günü saat ll.OO'de Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Anafartalar Işhanı Kat: 10
Ulus/Ankara) 11 No.Tu odada toplanacak İhale Komisyonu huzurunda açılacaktır.
6 — İstekliler, şartnameleri sipariş numarası ve hangi firmadan teklif getire
ceklerini açık adresleri ile belirttikleri antetli bir kağıda yazılmış dilekçeleri ile
aynı adresten (13 No.'lu odadan) temin edebileceklerdir. Posta ile şartname gönderilmez.
7 — Postada vaki gecikmeler, telgraf veya teleksle yapılacak teklifler kabul
edilmez.
8 — ödeme, idari şartnamenin özel şartlar bölümünde belirtilen ve isteklile
rin teklifleriyle birlikte teklif edecekleri kabul edilebilir. Kredi esaslar çerçevesinde
yapılacaktır.
9 — Geçici teminat mektubu tutarı, teklif edilen FOB (gemi) bedelinin % 3'ü
olacaktır.
Duyurulur.
18374 / a-a

»

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
43 ADET 5 TONL.UK, 442 ADET 20 TONLUK OLMAK ÜZERE TOPLAM
485 ADET S1MPLEX TİPİ MEKANİK KTtlKO-ALJNACAKTER
1 — Yukarıda ismi ve miktarı belirtilen malzeme iç piyasadan kapalı zarf yön
temi İle satınahnacaktır,
2 —• Bu işe ait tekliflerin en geç 24 Aralık 1984 Pazartesi günü saat 15.00'«
kadar TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan Ko
misyonumuza ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş veya" elden teslim olması şarttır.
3 — Teklif zarfı üzerine teklifin nangi işe ait olduğunun yazılması gerek
mektedir.
4 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez veya
İstanbul'da Sirkeci veznesinden 3.000,— T U bedelle temin edilebilir.
6 — Firmalar bu işe alt teklif edecekleri bedelinin % 2,5't oranında geçici
teminat vereceklerdir.
6 — TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta ve didediğine ihale etmekte tamamen serbesttir.
18375/ 2-2
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Mardin Valiliğinden:
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Mardin Kız öğretmen Lisesi Bina Onarımı İnşaatı 527 sayılı Kanuna
göre 1985 yıla sari olmak üzere 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı
teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 20.000.000,— TL.
3 — Eksiltme Mardin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü binasında 7/12/1984
Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık ve takan Müdürlüğünde
ücretsiz olarak görülebilir.
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin :
a) 600.000,— TL. hk geçici teminatı,
b) 1984 yılına ait Ticaret Odası belgesi,
c) Müracaat dilekçeleriyle 'birlikte verecekleri (ihale şartjnameslnde belir
tilen Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde gösterilen
ve usulüne göre hazırlanmış olan) yapı araçları bildirisi, (1 adet kamyon, 1 adet
betoniyer) teknik personel bildirisi (1 adet înş. Müh. 1 adet Elek. Müh. 1 adet Mak.
Müh.) ve bunların birer kalfaları bu bildiriyle teknik personelin ücretli sözleşmeli
olduğunu kanıtlayan noter tasdikli taahhütnameler İşin adına düzenlenecek taahhüt
bildirisi sermaye ve kredi olanaklarım bildirir mali durum bfkUvlal, işin keşif be
delinin % 12 kadar banka referans mektubu (% 4 tutarında serbest mevduat % 4
tutarında kullanılmamış nakit kredisi % 4 tutarında kullanılmamış teminat kredisi)
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan işin keşif bedeli
kadar ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi (aslı) vermek sure
tiyle Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mek
tubu ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 7/12/1984 Cuma günü saat 10.00'a kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alması için son müracaat tarihi 3/12/1984 Pazartesi
günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
18525 /1-1

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Turhal Şeker Fabrikasından - Paşabahçe İspirto Fabrikasına % 25 azahrçoğalır 4.500 Ton Saf ve 3.500 Ton Ham Madde olmak üzere 8.000 Ton ispirtonun
kamyonlara monte edilmiş tanklarla nakliyesi işi ihalesi mevcut şartnamesine göre
açık eksiltme yöntemi ile yapılacaktır.
2 — İhalesi 10/12/1984 günü saat 15.00 de Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Merkez binası 2. İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3 — Bu işe ait şartnameler Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü Malzeme
Grubu Müdürlüğünden 1.000,— TL. karşılığında temin edilebilir.
4 — Geçici teminat miktarı : 1.888.800,— TL. dır.
5 — İstekliler süresiz geçici teminat mektubu İle şartnamenin 4. maddesinde
istenilen belgeleri ve 3 adet sarnıçlı kamyona şahsen sahip olduğuna dair noterden
tasdikli ruhsatname örneğini Tekel Sözleşmeli ve Tarifeli Taşımalar Şubesi Müdür
lüğüne ihale gününden 1 hafta evveline kadar bir dilekçe ekinde vererek ihaleye
iştirak vesikası almaları ve bu vesikayı İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır.
İhaleye iştirak belgesi ibraz edemeyenler pazarlığa iştirak ettirilmez.
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6 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
7 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular
geçersizdir. Hanen duyurulur.
18430/1-1
Çanakkale II Daimi Komisyonu Başkanlığından :
1 — Aşağıda cinsi, keşif bedeli, geçici teminatı, karne grubu, eksiltmeye gir
me belgesi için son müracaat tarihi, ihale gün ve saati belirtilen Fevzipaşa mahallesi
Çimenlik Sokaktaki (Adliye sarayı yanı) inşaat işi 2886 sayılı Kanunun 35/a mad
desine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işin eksiltmesi Çanakkale özel İdare Müdürlüğü hizmet binasında Ça
nakkale 11 Daimi Komisyonunca belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3 — Bu işe ait ihale dosyası Çanakkale 11 Daimi Komisyonu kaleminde mesai
saatleri içinde görülebilir.!
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A. Karşısında yazılı geçici teminatım,
B. 1984 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
C. Müracaat dilekçesi İle birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulü
ne göre hazırlanmış olan;
a) Yapı araçları bildirisi,
b) Teknik personel beyannamesi,
c) Taahhüt beyannamesi,
d) Sermaye ve kredi imkanlarını gösterir mali durum bildirisi,
e) Banka referans mektubu,
f). Bayındırlık ve İskan 'Bakanlığından almış oldukları keşif bedeli kadar işin
İhalesine girebileceklerini gösterir (B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslı ve
noter tasdikli sureti,
g) İkametgah ilmühaberi,
h) özel İdare Müdürlüğünden ahnacak yer görme belgesini,
ılbraz suretiyle özel İdare Müdürlüğü yeterlik belgesi komisyonundan alacakla
rı yeterlik belgesini de teklif mektuplarına koymaları lazımdır.
5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6 Aralık 1984 Perşem
be günü saat 17.00 ye kadardır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 11 Aralık 1984 Salı günü saat 14.30'a ka
dar makbuz karşılığında ihale komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez, key
fiyet ilgililere duyurulur.
İşin adı: özel. id. Müd. Işhanı Ins., Keş. bedeli : 42.000.000,— TL., G. teminat:
1.260.000,— TL., Son Mür. tarihi : 6/12/1984, İhalenin tarihi ve saati : 11/12/1984
14.30. Karne grubu : B.
18429 / 1-1
9

Gölcük Deniz Satınalma Komisyonu Başkanlığından :
1 — Kapalı zarfla Gölcük Garnizonu Batı Lojmanları Servis Yolu Atlyapısı,
Yol Sanat Yapıları İle Karaağaç, Ova-III Mevkileri Menfez İnşaatı işi 50.000.000,—
TL. bedelle yaptırılacaktır. Geçici teminatı 1.500.000,— TL. olup 4 Aralık 1984 Sah
günü mesai bitimine kadar yeterlik belgesi alınması şarttır.
2 — Eksiltmesi 10 Aralık 1984 Pazartesi günü saat 16.00'da Gölcük'te komis
yonumuzda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir.
3 — İsteklilerin 2886 sayıh Yasaya göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım
eksiltme saatine kadar komisyonumuza vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
18627/1-1

Sayfa: 22

RESMÎ GAZETE

27 Kasım 1084 — Sayı: 18588-

tçel VâMiğinden :
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Aşağıda keşif bedelleri yazılı inşaatlar 2886 sayılı Kanunun 35/a madde
si gereğince kapalı teklif usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltmeler İçel - Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İhale Komisyonunda
aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak İçel Bayındırlık ve İskân Müdürlü
ğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girmek için isteklilerin;
A. İçel Valiliği namına her işe ayrı, ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen ge
çici teminatım,
B. 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini ve Noter Tasdikli İmza
sirküsünü,
C. (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, Yapı Araçları Bildirisi, Sermaye ve Kredi
olanaklarım açıklayan ve işin ilk ilân tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektup
ları ile belgelendirilmiş Mâli Durum Bildirisi ve son beş yıla ait onaylı bilançoları ile
son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösteren belgeleri, teknik
personel bildirim ve belgeleri, son beş yılda biriktirmiş oldukları ve katılma belgesi
almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına teahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan
Yapım İşlerini gösteren «Teahhüt Durum Bildirisi» Baymdırlık ve İskân Bakanlığın
dan alınmış aşağıda grupları yazılı keşif bedeli itibariyle en az işin ihalesine girebi
lecekleri miktarda Müteahhitlik karnesi (Aslını) ibraz suretiyle Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye girme belgesini, teklif
mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5. İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda belir
tilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
7 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Baymdır
lık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına alt bilgiler ihale dosyasında
mevcuttur.
Keyfiyet ilân olunur.
İşin adı

K. bedeli
Lira Krş.

1. içel-Anamur Emniyet
Amir. Loj. Ik. İnş.
22.352.967,—

G. teminatı
Lira Krş.
670.589,—

2. İçel-Silifke Hâkim Svc.
Loj. (20 Dai. Kalorifer
siz) İkm. İnş.
47.000.000,— 1.400.000,—
3. İçel-Silifke Stad Ik. İnş. 28.197.502,80

845.925,—

İh. tarihi
ve saati

Son
Karn«
müracaat grubu

7/12/1984 4/12/1984
Cuma 11.00 Salı

(C)

7/12/1984 4/12/1984
Cuma 14.00 Sah
7/12/1984 4/12/1984
Cuma 16.00 Sah

(C)

4. tçel-Tarsus Kapalı Spor
Salonu 2. İkmâl İnş.
"Î500 kişilik)
108.571.452,05 3.257.143,56 10/12/1984 5/12/1884
Pzrt. 11.00 çrşm.

(C)

(B)
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K. bedeli
Lira Krş.

5. İçel - Anamur 10 Dai.
(Kalorifersiz) Polis Loj.
ikmâl inşaatı
23.763.432,—

O. teminatı
Lira Krş.

Sayfa. 23
İh. tarihi
ve saati

Son
Karne
müracaat grubu

712.903,— 10/12/1984 5/12/1984
Pzrt. 15.00 Çrşb.

(C)

6. İçel-B. Evler Polis Ka
fakolu (Loj:J Ik. İnş. 76.037.254,— 2.280.818,— 11/12/1984 5/12/1984 (C)
Sah 11.00 Çrşb.
7. İçel-Adalet Sarayı İkm.
İnş. saha tanzimi ve
aydınlatma işi
40.243.990,— 1.207.320,— 11/12/1984 6/12/1984 (C)
Sah 15.00 Prşb.
8. tçel-Vergi Dairesi, Hiz
met Binası inşaatı
140.000.000,— 4.200.000,— 12/12/1984 6/12/1984 (B)
Çrşb. 11.00 Prşb.
18482/1-1
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden :
îşin adı: İlahiyat Fakültesi Prefabrik Amfi inşaatı, Keşif bedeli: 30.000.000,—
TL., Geçici teminatı : 900.000,— TL., Son başvuru tarihi ve saati: 6/12/1984 17.30,
İhale tarihi ve saati: 10/12/1984 16.00.
1 — Yukarıda niteliği, keşif bedeli, geçici teminat miktarı, ihale gün ve saati
işin ihalesi 2886 sayılı Kanunun (35.) maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usu
lü ile üniversitemiz ihale komisyonunca yapılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname ve ekleri ile işin mahiyetim bildirir keşif özeti ve
projeler üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında mesai saatleri
dahilinde incelenebilir.
3 — İhaleye katılmak isteyenlerden daha önce Prefabrik Betonarme Eleman
larla bina İnşaatı yapmış olmaları şartı aranmaktadır.
4 — İhaleye katılmak isteyenlerin Yeterlik Belgesi alabilmesi için Üniversi
temiz Yeterlik Belge Komisyonuna yukarıda belirtilen «Son Başvuru Tarihi» gözönüne alınarak aşağıda istenen belgelerle müracaatları gerekmektedir.
Yeterlilik Belgesi Komisyonuna verilmesi istenen belgeler:
a) l Mail güçlerini gösterir belgeler
b) Teknik kapasitelerim gösterir belgeler (Teknik personel beyannamesi, Ma
lana ve Teçhizat beyannamesi)
c) Taahhüt beyannamesi,
d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu
işin keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerim gösterir müteahhitlik karnesi,
e) Kanuni konutu bulunduğuna dair belge
5 — İsteklilerin, Vizeli Sanayi Odası veya Ticaret Odası Belgesini, Geçici Te
minat alındı makbuzunu veya Banka teminat mektubunu (teminat mektuplan limitiçi
ve süresiz olacaktır) teklif mektubunu ihtiva eden ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun (37.) Maddesine uygun olarak hazırlayacakları Kapalı Zarfları Ihael saatinden
bir saat evveline kadar Tekljf Mektubu alındı makbuzu karşılığında üniversitemiz
İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.
irsteki ilerden Kanuni Kesin Teminat Miktarlarının üstünde Kesin Teminat ve
recekler, bu Kesin Teminatı Teklif mektuplarında ayrıca belirtebilirler.
6 — üniversite İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya tesbit edi
len uygun bedel üzerinden ihale yapmakta serbesttir.
18571 /1-1
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Sürnerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesinden :
MUHTELİF KALEM NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
1 — 1985 senesi içinde Etibank/Bandırma Sülfürik Asit Fabrikasından kara
veya deniz tankerleriyle, aylık 500 ton'luk partiler halinde toplam 5.940 ton sülfürik
asit, Seka/Dalaman Müessesesinden kamyonlarla aylık 300 ton'luk partiler halinde
toplam 4000 ton selüloz, Ereğli Demir ve Çelik İşletmesinden 50 ton Toluol, İzmit'den
620 ton hidroklorik asit ve 850 ton sodyum hipoklorit'in şartnamelerimiz hükümleri
dahilinde ve bu işe elverişli kara tankerleriyle Gemlik'de Müessesemize nakliyesi İşi
yaptırılacaktır.
2 — Bu konuyla İlgili şartnamelerimiz Müessese Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
3 — Şartnamemiz hükümleri dahilinde hazırlanacak kapalı teklif mektupların
engeç 14 Aralık 1984 Cuma günü saat 15.00'e kadar Müessesemizde bulundurulması
gereklidir.
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
18631/1-1
m

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından :
1 — Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya AnabUim Dalının
İhtiyacı olup halen Fakültemizde kullanılmakta olan Chromoscan apareyinjn ince
tabaka ile yapılan fotodansilometrik analiz kısmına ait Camag marka otomatik TLC
plâka yayıcısının Yurt dışında bulunan yabancı firmalardan 2886 sayılı Kanunun
51/p maddesi gereğince akreditif açılmak sureti ile pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — İhale 10/12/1984 Pazartesi günü saat 14.00 de Fakülte binası Dekanlık
katında pazarlıkla yapılacaktır.
3 — İhaleye ilişkin teknik şartname, Fakültemiz Dekanlığından ücretsiz te
min edilebilir.
4 — Yurt dışında bulunan yabancı firmalar ihale gün ve saatine kadar proforma göndererek katılabilecekleri gibi yurt içinde bulunan kanuni temsilcileri de
temsilcilik belgesi ibraz etmek sureti ile bizzat pazarlığa katılabilirler.
5 — İhale konusu aksam için pazarlığa katılan firmalar pazarlık sonunda
yazılı olarak proforma vereceklerdir.
6 — Postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 — Fakültemiz ihaleyi yapıp yapmamakta Ve dilediğine vermekte serbesttir,
8 — İstekli firmaların pazarlık gün ve saatinde Fakültemiz Dekanlığında
hazır bulunmaları ilân olunur.
18574/1-1
•• m

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Makina Sanayii Müessesemizde mevcut, aşağıda müfredatı kayıtlı 1 adet Ge
neral motor, kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış ve İstanbul Şubesi
Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler, ihale günü en geç saat 15.00'te Genel Müdürlük Malzeme Satış Şu
besi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
Malzemenin cinsi : Detrolt Diesel 4.71 motor N 65 Enjektör tipli 160 HP 2100
Dev/Dak. (Full aksesuarh - yenlambalajında), Geçici teminat: 500.000,— TL., İhale
tarihi : 12 Aralık 1984.
18297 /1-1
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Dokuz Eylül üniversitesi Rektörlüğünden :
1 — üniversitemiz Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu Binaları «I. Kı
sım İnşaatı İsi» 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesine göre 1986 yılına sari olarak
kapak teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 450.000.000,— TL. dir.
3 — İhale, Üniversite İhale Komisyonunca 10/12/1984 Pazartesi günü saat
15.00 de yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi, ek şartname, projeler ve diğer evraklar, Üniversitemiz
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görülebilir.
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin;
A — 13.500.000,— TL. lık geçici teminat mektubu veya teminat alındı mak
buzunu,
B — 1984 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,
C — Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri ve usulüne göre hazırlanmış
olan;
a) İkametgah belgesini,
b) Yapı araçları bildirisini,
c) Teknik personel bildirisini,
d) Taahhüt bildirisini,
e) Sermaye ve kredi imkanlarım belirten mali durum bildirisi,
f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (A) grubundan mü
teahhitlik karnesinin aslım ihraz suretiyle Üniversite Yeterlik Belge Komisyonundan
alacakları yeterlik belgesini,
D — Noter tasdikli imza sirkülerini,
E — Gerekiyorsa noter tasdikli vekaletnameyi,
F — İdareden alacakları yer görme belgesini, teklif mektubu ile birlikte zarfa
koymaları gerekmektedir.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/12/1984 Pazartesi günü saat 14.00'e
kadar makbuz karşılığında üniversite İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/12/1984 Perşembe
günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — üniversite İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya tespit edilen
uygun bedel üzerinden ihale yapmakta serbesttir.
18572/1-1

Ankara Lv. Amirliği 3 No. lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından :
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 2 dosya
2886/36, Mad. kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonu
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları
teklif mektuplarım ihale saatine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına
vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi
Sudkostlk
Hoperlör üniti

Miktarı

M bedeli
TL.

150 Ton
4 Kim.

30.000.000
20.891.500

G. teminatı
TL.
İhale günü ve saati
900.000
628.745

6/12/1984 10.30
6/12/1984 10.45
18483 /1-1
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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından :
1 — Erzurum DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Erzurum İli Pasin
ler İlçesinin doğusunda inşa edilecek «Aşağı Pasinler Cazibe sulaması inşaatı» işi;
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Türk firmaları arasında Kapalı Teklif Usu
lü ile ve «Birim fiyatların herbiri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim ver
mek suretiyle» ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli (2.145.000.000,—) TL. olup, geçici teminat mik
tarı (64.350.000,— ) TL. dır. Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır.
3 — İhale konusu iş, genel olarak; Aşağı Pasinler Regülatörü İle 55,220 km.
ana kanal, 0,733 km. galeri, 0,900 km. sifon, 24,358 km. yedek kanal, 49,565 km.
tersiyer kanah, 3,500 km. tahliye kanalı, 31,550 km. tersiyer drenaj kanalı, bu ka
nallar üzerindeki muhtelif sanat yapıları ve 20,000 km. İşletme yolu yapımı İşlerini
kapsamaktadır.
4 — Müteahhitçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şan
tiyede çalışır vaziyette :
3 adet Ekskavatör, 2 adet Dozer (D8 veya muadili), 1 adet Greyder, 2 adet
Yükleyici, 2 adet Keçlayağı silindir ve çekicisi, 1 adet Kompresör, 1 adet YıkamaEleme Tesisi ve kafi miktarda Betonlyer, Vibratör, Kamyon, Arazöz, Motopomp ve
lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır.
5 — Yukarıda 4. maddede istenilen makinalardan;
3 adet Ekskavatör, 2 adet Dozer (D8 veya muadili), 1 adet Greyder, 1 adet
Yükleyici, 1 adet Kompresör, ve 1 adet Yıkama-Eleme Tesisi'nin müteahhidin kendi
malı olması şarttır.
6 — İhale 18/12/1984 Salı günü saat 15.00 de Yücetepe MahaUesi İsmet İnönü
Bulvarı Ankara DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan
İhale Komisyonu tarafından kapah teklif usulü ile yapılacaktır.
7 — İhale tasarısı ve ekleri (10.000,—) TL. karşılığında 6. maddede yazılı ad
resten 27/11/1984 tarihinden itibaren temin edilebilir.
8 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına
7/12/1984 günü saat 16.30'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye yeterlik
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri lazımdır.
8.1 — Müteahhitlik karnesi :
a) Müteahhitlik karnesinin (A) grubundan en az (2.145.000.000,—) TL. İlk
olması şarttır.
b) İstekli ortak girişim olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhitlik karne
sinin (A) grubundan en az (2.145.000.000,—) TL. lık olması şarttır.
c) Yapılacak başvurularda yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karne
sinin bir suretinin müracaat evrakına eklenerek karne aslının başvuru sırasında DSt
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığındaki yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun baş
vuru evrakına kaydettirilmesi şarttır.
8.2 — Taahhüt bildirimi :
a) İstekli, son beş yıl içinde bitirdiği ve başvurunun yapıldığı tarihe kadar
adına taahhüde bağlanmış ve bağlanacak işlerinin hangi kuruluşa taahhüt edildiğini,
ikmal tarihlerini ve yapılan iş bedellerini belgelerle kanıtlayan taahhüt bildirimini
başvuru evrakına ekleyecektir.
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b) İstekli ortak girişim grubu ise, (a) şıkkında belirtilen taahhüt bildirimi
her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir.
8.3 — Yapı araçları bildirimi:
a) İstekli, yukarıda 5. maddede istenen makina ve teçhizatın halen bulun
dukları yerlerin adreslerini açık ve kesin olarak bildirmesi ve bu makina ve teçhi
zatın kendisine ait olduğunu tevsik edici belgeler olarak; makina ve teçhizata ait
noterden tasdikli fatura suretlerim ve bu faturaların istekli şahıs ve şirketlerin
kanuni yevmiye ve demirbaş defterine işlendiğine dair defter kayıtları ile bu makiilaların 1983 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan defter kayıtlarının no
terlikçe tasdikli suretlerim başvuru evrakına ekleyeceklerdir.
b) İstekli ortak girişim grubu ise, (a) şıkkında belirtilen hususlar ve tevsik
edici belgeler her ortağın kendi malı olan makina ve teçhizat için ayrı ayrı gösr
terilecektir.
c) İstekli, yukarıda 4. maddede istenen makina ve teçhizatı iş programına
uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulüne göre düzenlenmiş taah
hütnameyi başvuru evrakına ekleyecektir.
8.4 — Mali durum bildirimi:
a) İsteklinin, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildiri
sine, bankalardan alınmış banka kredi mektuplarım ve Mallye'ce veya Vergi Dairesi'nce tasdik edilmiş 1983 yılı bilançosunun noterden tasdikli suretini eklemesi
şarttır.
b) İstekli ortak girişim grubu ise, her ortağın ayrı ayrı mali durumunun
gösterilmesi ve banka kredi mektupları ile Maliye'ce veya Vergi Dairesi'nce tasdik
edilmiş 1983 yılı bilançosunun noterden tasdikli suretlerinin eklenmesi zorunludur.
8.5 — Teknik personel bildirimi:
a) İstekli, bu iş'te çalıştıracağı teknik personeli bildirerek kilit teknik per
sonelin özgeçmişlerini başvuru evrakına ekleyecek ve teknik personel bildirimlndekl
personelin 2531 sayılı Kanunun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve
tasdik edecektir.
b) İstekli ortak girişim grubu ise, (a) şıkkında belirtilen teknik personel
bildirimi ve kilit teknik personelin öz geçmişleri her ortak için ayrı ayrı düzenle
necektir.
8.6 — İsteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ortaklık
sözleşmelerini önceden düzenleyerek ortak girişim beyannamesiyle birlikte başvuru
evrakına eklemeleri şarttır.
9 — Yukarıda 8. maddede belirtilen taahhüt bildirimi, yapı araçları bUdirtmi,
mail durum bildirimi, teknik personel bildirimi, taahhütname ve ortak girişim be
yannamesi örnekleri 6. maddede yazılı adresten temin edilebilir.
10 — İstekliler, «Yeterlik Belgesi» alıp almadıklarım 14/12/1984 sabahından
itibaren 6. maddede yazılı adrese müracaat ederek öğrenebilirler.
11 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflarım
18/12/1984 günü saat 14.45'e kadar 6. maddede belirtilen adreste DSİ Proje ve İn
şaat Dairesi İhale Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri
şarttır.
12 — İşin sözleşmesine, 31 Mayıs 1981 tarih ve 17356 sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren 8/5/1981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
ran uyarmca çalışma şartlarına alt hükümler konulmuştur.
13 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul
edilmez.
18569 /1-1
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Ankara Büyük Şehir Belediyesi Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Mües
sesesi Genel Müdürlüğünden : (EGO)
Kuruluşum uzca;
Yaklaşık 10.000 Ton (q- % 30 Toleranslı) Kalorifer Yakıtı -s- Fuel - OU ö'in
nakliye işi İzmit'ten Kuruluşumuza teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.
Bu ihaleye ait tekliflerin en geç 11/12/1984 günü saat 10.00'a kadar Kuru
luşumuz İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Evrak Şefliğine verilecektir.
1. Yurtiçi İdari Şartname E.G.O. İşletme Müessesesi Müdürlüğü, İkmal İn
şaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Ticaret Müdürlüğü Toros Sokak No. 20 SıhhiyeAnkara adresinden 76-84/AT.NB. referansı ile ücretsiz temin edilebilir.
2. Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
3. Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir.
4. Teklif edilen fiatların hem yazı hemde rakamla açık olarak yazılacaktır.
Aksine teklif verenlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İhaleye girebilmek için;
a) İsteklinin yasal ikametgahım göstermesi (İdare dilerse yetkili yerlerden
onaylı belge isteyebilir.)
b) Geçici güvence yatırılmış olması,
c) İstekli gerçek kişi ise, Ticaret veya Sanayi İle Esnaf Odalarından ve
mesleki kuruluşlardan birine yılı içinde kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişi ise
siciline kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Belgesi ve şirketin sürküleri teklif mektuplarına
eklenecektir.
d) İdari Şartnameler imzalanacak teklif mektuplarına mutlaka eklenecektir.
18666/1-1
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuz Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığınca, Seyitömer Termik Santralın
da bulunan 1 adet 112 tonluk trafonun Ankara (Gölbaşı) TMye nakil işi yaptırılacak
tır.
1 — İstekliler, taşıma şartnamesini Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Kızılay
Emek Işhanı Kat : 16'da 1608 nolu odadan, 3.000,— TL. ödemek sureti ile temin ede
bilirler.
2 — Teklif vermek isteyenlerin tekliflerini, en geç 7 Aralık 1984 günü saat 14.00*e
kadar Kızılay Emek Işhanı Kat : 16'dakl Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Muhaberat
Servisine vermelidirler.
3 — Geç müraacatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
18633/1-1

Türkiye, Denizcilik Kurumu Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayii Tesisleri Müdür
lüğünden :
1 — Tersanemiz ihtiyacı;
15 Kalem Muhtelif çapta NYY ve NYSEFG by Kablo satınalınacaktır.
2 — İdari ve Teknik Şartnameler Türkiye Denizcilik Kurumu Pendik Tersanesi
ve Ağır Sanayii Tesisleri Müdürlüğü Satınalma Servisi Kaynarca/İstanbul adresin
den ücreti karşılığında temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 20/12/1984 günü saat 17.00'e kadar İdari Şartnamede be
lirtilen adrese gelmiş veya verilmiş olacaktır.
4 — Postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir.
18628/1-1
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Kars Valiliğinden :
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — 40.000.000,— Ura keşif bedelli Kars-Susuz Kazim Karabekir Öğretmen L i 
sesi Onarımı inşaatı 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince İhaleye konulmuş
tur.
2 — İhalesi Kars Hükümet binası iğinde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale
Komisyonunca 21/12/1984 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır.
3 — İhale dosyası mesai saatlerinde Kars Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde
görülüp tetkik edilebilir.
4 — İhaleye iştirak için isteklilerin;
A) 1.200.000,— liralık geçici teminat,
B) 1984 Tıh vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikası,
C) Dilekçelerine ekliyecekleri Banka Mali durum bildirisi Tapı araçları bil
dirisi, Teknik Personel bildirisi, Taahhüt bildirisi ile/İşin keşif bedeli kadar (C) gru
bundan Müteahhitlik karnesini İbrazla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden yeterlik
belgesi alarak müracaatları.
5 — İsteklilerin teklif mektupların ihale saatinden bir saat öncesi saat 14.00'e
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri şarttır.
6 — Teterlik belgesi için son müracaat tarihi 19/12/1984 Çarşamba günü mesai
sonu olup, telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
18630/1-1
Et ve Balık Kurumundan :
KOTUN BAĞIRSAĞI SATILACAKTIR
1 — Bazı Kombinalarımızın stoklarında bulunan ve ihale tarihine kadar üre
tilecek olan orijinal ve sergen koyun bağırsağı kapalı zarf usulü ile teklif toplamak
suretiyle satılacaktır.
2 — İhale Ankara'da Genel Müdürlükte yapılacakta'.
3 — Son teklif verme 10/12/1984 günü saat 15.30'a kadardır.
4 — Talipler anılan gün ve saat 15.45 de tekliflerin açılmasında hazır bulu
nabilirler.
5 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Dairesi Başkanhğı'ndan ve Kombinalarımızdan bedelsiz olarak alınabilir.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapma
makta veya dilediğine satmakta serbesttir.
18570 / 1-1

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Sivas Çimento Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Fabrikamız Hinterlandına dahil Sivas ve Tokat i l i ve İlçelerine şartna
mesi gereği 1985 yılı İçinde şantiye ve mağaza teslimi çimento nakliyesi yaptırıla
caktır.
2 — Bu İşe alt geçici teminat 1.500.000,— TL. dır.
3 — İhale 12/12/1984 Çarşamba günü saat 15.00 de Fabrikamız Müdüriyet
binasında yapılacaktır. İhale saatinden sonra verilecek teklifler dikkate alınmaz.
4 — Bu İşe ait şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinden ücretsiz olarak temin
edilebilir.
5 — Fabrikamız 2886 sayıh Kanuna tabi olmayıp ihaleyi ve akti yapıp yap
mamakta veya ihaleyi dilediğine dilediği nisbette yapmaya yetkilidir.
18573 / 1-1
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Türk Hava Kurumundan :
UÇAK SATIN ALINACAKTIR
1. Türk Hava Kurumu ihtiyacı için;
a) İki pilot koltuğu hariç 8-10 yolcu kapasiteli 2 veya 3 adet çift motorlu
uçak ile,
b) Pilot koltukları dahil en çok 4 koltuk kapasiteli 4 veya 5 adet tek mo
torlu eğitim uçağı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.
2. Satınalınacak uçaklarla ilgili şartname Ankara'da THK. Genel Başkan
lığı Lojistik Şube Müdürlüğünden, yolcu ve eğitim için ayrı ayrı olmak Üzere her
biri 50.000— (Ellibin) TL. karşılığında temin edilebilir.
3. Kapalı teklif mektupları yolcu ve eğitim uçağı için ayrı ayrı olarak veri
lecektir. Ayrı verilecek mektuplar içerisinde, uçaklar hakkında ayrıntılı bilgiler ve
10.000.000,— (Onmilyon) TL. lık teminat belgesi bulunacaktır. Kapak teklif mek
tuplarını en geç 8 Şubat 1985 Cuma günü saat 15.00'e kadar THK. Genel Başkanlığı
Lojistik Şube Müdürlüğüne verilmesi gereklidir.
4. THK. Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp uçakları satın alıp almamakta,
dilediğinden almakta, kısmen veya tamamen alıp almamakta serbesttir.
18665 / 2-1
TEL ÇİT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
1. Ankara Ergazi Meydanı çevre emniyeti inşaatı teklif alma usulü ile yap
tırılacaktır.
2. İsta keşif bedeli 4.989.946,— TL. olup, geçici teminatı 150.000,— TL. dır.
3. Bu işe ait dosya Ankara'da THK Genel Merkezi Satınalma Komisyonu
Başkanlığında mesai gün ve saatleri içerisinde görülebilir.
4. İsteklilerin Ticaret Odası vesikası, kanuni ikametgah, benzeri iş bitirme
belgesi ve teminat belgesini havi kapalı teklif mektuplarının eııgeç 11 Aralık 1984
Sah günü saat 15.00'e kadar Ankara'da THK Genel Merkezi Satınalma Komisyonu
Başkanlığına verilmesi gereklidir.
5. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
18664 / 2-1
•m

Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesinden :
1.000 TON JÜT ELYAFI SATIN ALINACAKTIR
4 Ocak 1985 günü saat 15.00 de kapalı zarfla teklif almak suretiyle 500'er
Tonluk Partilerle White A, White B, White C, Tossa B, Tossa C olmak üzere Toplam
1.000 Ton Jüt Elyafı satın ahnacaktır.
Buna ait şartname Müessesemizden temin edilebilir.

Müessesemiz bu miktar jüt elyafım alıp almamakta tamamen serbesttir.
18431 / 2-1
I

•

PTT Genel Müdürlüğünden :
1 — Teşekkülümüz 1985 yılı ihtiyacı için 36.500 çift altı tabii kauçuk yarım
bot şeklindeki kışlık ayakkabı Depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak
suretiyle satınahnacaktır.
2 — Bu işe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Baş
kanlığından İstanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 300,—
bedelle temin edilebilir.
3. — Teklifler engeç 20/12/1984 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
18296 / 2-1

27 Kasım 1984 — Sayı: 18588

RESMÎ GAZETE

Sayfa: 3i

Merzifon Belediye Başkanlığından :
Belediyemizce bir adet lastik tekerlekli yükleyici 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununun 37. maddesine göre kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.
1 — Eksiltme ihalesi 12 Aralık 1984 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye En
cümenince yapılacaktır.
2 — Makinanın muhammen bedeli : 30.000.000,— TL. dır.
3 — Geçici teminatı ise : 900.000,— TL. dır.
4 — İhale dosyası ilân tarihinden itibaren Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — İhaleye iştirak edeceklerin 3 ncü maddede yazılı olan geçici teminatım
ihale saatinden bir saat önce Belediyemiz veznesine yatırarak kapalı zarfı ihale ko
misyonu başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
18632/1-1

Çeşitli ilânlar
Türk Standardları Enstitüsünden :
İstanbul'da müesses BİSAŞ Bakır İzole Sanayii A. Ş. nin imâl ettiği TS 3217
ve TS3555 kapsamlarındaki BİSAŞ markalı Emaye Bobin Telleri için Enstitümüzle
mevcut olan TSE Markasını kullanmaya yetki veren sözleşmeleri, üretimin durdu
rulması nedeniyle firmanın isteği üzerine 10/11/1984 tarihinde feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, söz
leşmeler konusu mamullerinin TSE Markalı piyasaya sunulamayacağı, aksine dav
ranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukukî kovuşturmaya ve ilgililerin sorum
luluğuna sebep olacağı duyurulur.
18629 /1-1

•

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :
İli : Bursa, İlçesi: Mustafa Kemalpaşa, Köyü veya mevkii: Şehriman, Made
nin cinsi : Manyezit, Ruhsatnamenin tarihi ve numarası : 11/5/1966 AR. 3223.
HUDUTLARI:
Kuzeyi : 597 rakımlı Çam tepe.
Doğusu : 597 Rakımlı Çam tepeden (N) kesişme noktasına oradan (M) kesiş
me noktasına kırık hat.
Güneyi: (M) Kesişme noktasından Şehriman Köyü camiine doğru hat.
(Batısı : Şehriman Köyü camiinden 597 rakımlı Çam tepeye doğru hat..
«N» Kesişme Noktası :
597 Rakımlı Çam tepe 664,95 rakımlı Aktaşlar tepe hattı ile, Eski Kızılelma
(Kızüemaiatik) Köyü Camii - 767 rakımlı Gökçeağaç (Sivri) tepe hattının kesiştiği
noktadır.
«M» Kesişme Noktası :
•Şehriman köyü camii 664,95 rakımlı Aktaşlar tepe hattı ile Esklkızılelmafatik)
köyü camii 767 rakımlı Gökçeağaç (Sivri) tepe hattımn kesiştiği noktadır.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Manyezit madeni için
Magnesit A. Ş. uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir.
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Ma
den Kanununun 55 nd maddesi gereğince İlân olunur.
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden •
Bugünkü dille yayıma hazırlanan Atatürk'ün BÜYÜK NUTUK'u uç cilı
halinde İşletme Müdürlüğümüzce baskılan tamamlanarak satışa sunulmuş
tur. I. hamur kağıda krom-lüxs kapaklı olarak üç cilt 2.250,— TL.'ye İşletme
miz Resmî Gazete satış bölümünden temin edilebilir. Posta ile taleplerde 300
TL. posta ücreti ilave edilmesi gerekmektedir.
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Resmi Gazete'de 8/12/1983 ile 17/7/1984 tarihleri arasında yayımlanan
mevzuatın Resmî Gazete tarih ve sayışı ile Düştür, Tertip ve Cilt'ini belirten
FİHRİST satışa çıkartılmıştır, isteyenler 300,— TL. karşılığında Resmî Gaze
te satış büromuzdan temin edebilirler.
Posta Üe talepte bulunanlar 150,— TL.'lık posta ücretini de ilave ede-rek Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - ANKARA 640/65 numaralı işletmemiz he
sabına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya fotokopi
•ini göndermeleri gereklidir
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmi Gazete Fihristi
Yürütme ve İdare Bölümü:
Sayfa

Bakanlar Kurulu Karan
84/8749 Kütahya - Altmdaş - Kızkadın köyündeki Mermer Maddesi
nin Maden Kanunu Kapsamına Alınmasına Dair Karar

1

Atama Kararları
— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler
— Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uludağ Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi öğrenci Eğitim - Öğ
retim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Yönetmelik

2
3

Kamu İktisadi Teşebbüsü Ana Statüsü
— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü
— hânlar

6
15

BAŞBAKANLIK 6A8IMEV
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