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Tarım Orman ve Köyişieri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Tarihli ve 183 Sayılı Tarım Orman ve 
Köyişieri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

Kanun No. 3161 Kabul Tarihi: 6.3.1985 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kalkınma plan ve programları doğrultu

sunda, köylerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık ve ormancılığın geliştirilmesini 
sağlamak, görev alanına giren altyapı tesisleri ile tarımsal, sosyal ve ekonomik 
kamu hizmetlerinin yapılması için, Tarım Orman ve Köyişieri Bakanlığının kurul-
masına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 
MADDE 2. — Tarım Orman ve Köyişieri Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkın-

dırılması, tarım, hayvancılık, su ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için politi
kaların tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, 
tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini yap
mak ve yaptırmak, 
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b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüke-
tim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri tabii 
kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve 
projeler yapmak, 

c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım 
ürünlerinin destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden za
rar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak, 

d) Gıda ve diğer tarım, orman ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve stan
dartlara uygun olarak üretimi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve de-
ğerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını 
tesis etmek, işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, 

e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskân ihti-
yaçlarını karşılamak; bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fi
ziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek ve 
bunlarla ilgili araştırma envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşı
lamak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek 
üzere bitki, hayvan ve orman verimliliğini artırıcı tedbirleri almak ve üretimi çe
şitlendirmek, 

g) Tarım, orman ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunla-
rın gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar 
ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel 
sektöre yardımcı olmak, 

h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke 
düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve program-
ları ile projelerini hazırlamak, uygulamak; örnek çiftçi yetiştirmek üzere eğitim 
program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocuk
ları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygu
lamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için her türlü 
okul ve eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu amaçla Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, 

i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tah
sis edilecek araziyi tayin ve tespit etmek için ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağla
mak; Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani 
fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik ile çayır ve meraların, altyapı te
sislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek, 

j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda stan
dartları ve kalite kriterlerini tespit etmek, bunların uygulamasına ve kontroluna 
yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin hazırlan
ması ve uygulamasını gerçekleştirmek; gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belir
lenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri 
yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek, 

k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, zararlı canlılar ve 
yabancı otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, 
zirai mücadele ve ziraî karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve pro
jelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler al
mak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden denet-
lemek: iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, 
duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek; zararlılar hakkında çiftçileri 
eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkânları ile önlenemeyen salgın 
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hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak; 6988 
sayılı Kanun hükümlerinin uygulamasını sağlamak ve denetlemek, 

1) Zirai mücadele İlaçlarının, alet ve makinelerinin ithal, imal, satış ve kul
lanılma esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çev
reye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yap
mak, 

m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hasta-
lıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma 
tedbir ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, ku-
rulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uy
gulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergi-
lerinde sağlık kontrollarını yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde di-
ğer metodlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almak, denetlemelerde bulunmak, 

n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezba-
halarla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, 
serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek, 

o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal 
maddeler ile koruma ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı mad
delerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, 
satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin vermek, 
kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek 
için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve istasyonlar kur
mak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol etmek, 

p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalık
ları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisyeni 
ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak, 

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii ve 
suni tohumlama ve geliştirme programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak; 
hayvancılığı geliştirmek üzere projeler hazırlamak, hazırlatmak, çiftçilerin modern 
hayvancılık işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, 
finansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti
mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü 
sistemini organize etmek, 

s) Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak, 
t) Ormanların ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan arazilerin muhafa

zasını, geliştirilmesini, ıslahı, kadastrosunun yapılmasını, idaresini, işletilmesini, 
Bakanlık görev alanına giren konularda orman içi ve bitişiğinde oturan köylülerin 
kalkındırılmasını, milli park, tabiat parkı ve anıtı, tabiatı koruma alanları ile av 
sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliştirilmesini ve idaresini sağlamak, 

u) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Teşkilat 
MADDE 3. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra 

teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşlardan meydana gelir. 
İKİNCİ KISIM 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 
Merkez teşkilatı 
MADDE 4. — Bakanlık Merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve 

denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir. 
Bakanlık merkez teşkilatı Ek -1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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BİRİNCİ BOLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 
MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hiz-

metlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet 
alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla 
görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup. Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, iş
lemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık 

hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde. Bakanlığın amaç, 
ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine 
uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Ba
kanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulan
masını takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so
rumludur. 

Müsteşar yardımcıları 
MADDE 7. — Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere beş müsteşar yar

dımcısı görevlendirilebilir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet Birimleri 
Anahizmet birimleri 
MADDE 8. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının anahizmet birimleri 

şunlardır: 
a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
b) Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 
c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü. 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır. 
Toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri tabii kaynakların, bun

lardan yapılacak faydalanmalarda kullanılan bütün girdilerin ve gıda maddelerinin 
işlenmesi, muhafazası, pazarlanması ve değerlendirilmesi safhalarında üretici, tü
ketici ve çevrenin korunması için gerekli düzenlemeleri yapmak, korumak ve kont
rol etmek amacı ile: 

a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip 
ve esasları belirlemek, bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, 

b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlılar ile mücadele amacıyla program ve 
projeler hazırlamak, hazırlatmak, 6 9 6 8 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine etmek, hayvan varlığının sağlık 
açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, ilan etmek, de
netlemek; zirai mücadele ilaçları ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi te
davi edici ve koruyucu ilaç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bun
ların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özelliklerini, imal, 
İhzar, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek, imalat ve satışına 
dair esasları belirlemek, bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasın
da onlara yardımcı olmak, 
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c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriter
leri belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksinin ha-
zırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili mevzuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve 
benzeri girdilere ilişkin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, duyurmak, bun
ların uygulamalarım denetlemek, 

d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mera gibi tabii bitki alanlarının ve bun
ların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afet
lerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak, 

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
MADDE 10. — Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, entegre ve münferit tarım 

ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve taşra kuruluşları 
eliyle gerçekleştirilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 
program ve master projeler doğrult usunda tarım, hayvancılık ve su ürünleri üre-
tim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin artırılması, ürünlerin 
çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili ayrıntılı uygulama projeleri ha
zırlamak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, ürün işleme, temizleme, istasyon, 
müessese, laboratuvar ve benzeri tesislerin kurulması için Bakanlık Makamına tek
lifte bulunmak, kurulmalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak, 

c) Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki 
çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama araştırmaları ve projeleri yapmak, 
yaptırmak, soy kütüğü sisteminin kurulmasına yardımcı olmak, 

d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, fi
dan, gübre, tarım ilaçları, alet, makine, ekipman ve diğer girdilerin temini, tedariki 
ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve 
ekonomik ihtiyaçlara göre taşra kuruluşları ve Bakanlık dışındaki ilgili kuruluş
larla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak, 

e) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan ya-
bani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların 
geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli pro-
jeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, 

f) Çalışma konulan içine giren işlerin yapılması için taşra kuruluşları yet 
kişini aşan durumlarda lüzumlu her türlü malzeme, makine, ekipman ve taşıtları 
temin etmek üzere tedbirler almak ve ihtiyacı olan her türlü malzeme, makine, 
ekipman ve taşıtların temininde yardımcı olmak, 

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 
Tarım ve orman sektörleri ve kırsal kalkınma projeleri ile ilgili olarak üreti

cilerin teşkilatlanması, eğitilmesi ve tarım girdilerinin ve bazı temel ihtiyaçlarının 
karşılanması maksadı ile: 

a). Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faaliyetlerde gerekti
ğinde taşrada kurulacak birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve uygun görülen 
hallerde hükmi şahsiyeti haiz işletmelerin kurulma esaslarını belirlemek, döner ser
mayeli işletmelerle bu işlerle meşgul birimler, şirketler veya işletmeler arasında or
taklıklar tesis etmek, taşra kuruluşlarına yardımcı olmak gibi benzeri faaliyetlerde 
bu hizmetleri Bakanlık adına düzenlemek, 
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b) Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştir
mek üzere, kooperatif ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüt ve proje 
yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait tesislerin işletilmesinde 
yardımcı olmak, teknik ve mali yardımda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatif-
leri idarî, mali ve hukukî yönden denetlemek, 

c) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin ekonomik ve 
sosyal gelişmelerini sağlamak maksadıyla diğer kamu kuruluşları ile birlikte yapı
lacak etüt, araştırma, proje ve programların hazırlanmasına iştirak etmek gerekli 
olanları bizzat yapmak ve hizmetleriyle ilgili olanları uygulamak veya uygulatmak, 
taşra kuruluşlarına bu konularda yardımcı olmak, 

d) Orman içi ve bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması ile ilgili özel 
mevzuatına göre mevcut ve ileride tesis edilecek her çeşit kredi ve yardım kaynak-
larının, kooperatif, köy tüzelkişiliği veya aile işletmeleri kanalıyla en iyi şekilde 
bu hizmetlere yöneltilmesinde taşra kuruluşlarına yardımcı olmak, bu konuda Ba
kanlığın ilgili ve bağlı kuruluşları ile işbirliği yapmak, 

e) Yukarıda yer alan görevlerin yapılması maksadıyla tesis edilen fonların 
kullanılmasını sağlamak, 

f) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını geliştirmek amacıyla, 
el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve el sanatları 
mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu konularda taşra 
teşkilatına yardımcı olmak, 

g) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politika ve ilkelerin tespit edil
mesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü araştırma, 
programlama, planlama, dokümantasyon ve eğitim hizmetlerini yapmak, 

h) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yaymak, örnek çiftçi yetiştirmek 
gayesi ile eğitim program ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, usta, bah
çıvan ve teknisyen ile hayvan bakım ve sağlık elemanları yetiştirmek üzere okullar, 
eğitim merkezleri ve kurslar açmak, açtırmak ve taşra kuruluşlarına yardımcı 
olmak, 

i) Tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi için 
araştırma ve uygulamalar yapmak, 

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda milli ve milletlerarası nitelik
teki çiftçi kuruluşları, meslek odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve ben
zeri hizmet yapan kuruluşların teşkilatlanması ve desteklenmesinde yardımcı ol-
mak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 
Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 12 . — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı merkez kuruluşlarındaki 

danışma ve denetim birimleri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 1 3 . — Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine 

Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faali

yet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. 
Yasama Bölümü Sayfa : 6 



12 Mart 1985 — Sayı: 18692 RESMİ GAZETE Sayfa: 7 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog-
rama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve 
Bakana sunmak, 

c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 

görevleri şunlardır: 
Tarım, orman, hayvancılık ve su ürünleri ile kırsal kesimin düzenlenmesi ve 

geliştirilmesi, tarım üretim kaynaklarının korunması ve verimlilik esaslarına göre 
kullanılması ve bu kaynaklardan en iyi şekilde faydalanılması amacı ile: 

a) istatistik ve envanter çalışmaları yapmak, 
b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikalarını geliştirmek, uzun vadeli 

planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bununla ilgili temel politikaların ilmi araştırma 
esaslarına göre tespitini yapmak ve Bakan onayını aldıktan sonra Devlet Planlama 
Teşkilatına göndermek. 

c) Tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, planları ve yıllık programları 
hazırlamak ve hazırlatmak, entegre tarım ve kırsal kalkınma projelerini teknik ve 
ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazırlatmak ve bu amaçla gerekli düzenleme
leri yapmak, 

d) Bakanlık bütçesini hazırlamak, Bakanlık faaliyetlerinin, bütçe ve program 
uygulamalarının takibini, değerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 

e) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Ba
kanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve gö
revlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun 
olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve iş programlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak. 

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakan
lık görüşünün tespitine yardımcı olmak, 

g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri, programlan ve diğer dış ilişkiler ile il
gili hizmet ve faaliyetlerine ait çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

h) Üretimin yönlendirilmesine yardımcı olan mahsul tahminleri, destekle
me fiyatları ve diğer teşvik unsurlarının tespitine yardımcı olmak, çalışmalar yap
mak, 

i) Kredi ihtiyacı, plasmanı ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak 
ve uygulamada ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, 

j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda maddesi stoklarının tespit ve 
gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, 

k) Bakanlığa gelecek her türlü teklif ve istekleri inceleyerek, Bakanlığın im
kân ve kaynaklarının anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında 
dengeli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak bir plan ve program çerçevesi içinde 
yürütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi için çalışmalar yap
mak, 

1) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukuki, malî, 

cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıktarı önleyici hukuki ted-

birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya-
pılmasına yardımcı olmak, 
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c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari 
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda 
Bakanlığı temsil etmek. 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog-
rama uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırla-
mak ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan 
yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Bakanlık müşavirleri 
MADDE 16 . — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana 

yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık müşa
virleri Bakanlık Makamına bağlıdır. 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
MADDE 17. — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planla

mak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak 
üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 
MADDE 18 . — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki yardımcı birimler 

şunlardır: 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) idari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Sekreterliği, 
e) Özel Kalem Müdürlüğü. 
Personel Genel Müdürlüğü 
MADDE 1 9 . — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışma-

ları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlerini yapmak, 
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program-

larını düzenlemek ve uygulamak, 
d) Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak hazırlık, müzakere ve âkit safhala

rında işverence gerekli hazırlıkları yapmak ve işlemleri yürütmek, anlaşmazlıkları 
önleyici uygun tedbirlerin alınması ve toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve 
program ilkelerine uygun olarak ve Bakanlık anahizmet birimleri bağlı ve ilgili ku
ruluşlar arasında idari ve mali yönlerden birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde 
yapılması ve uygulanması hususunda Bakanlık Makamına tekliflerde bulunmak 

e) Bakanlığa bağlı işyerlerinde işveren işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürür
lükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve uyumlu olarak 
yürütülmesine yardımcı olmak, 

f) İşveren - işçi ilişkileri bakımından gerekli mevzuat tasarılarını hazırlayıp 
bu alanda araştırma, mukayese ve değerlendirmeler yapmak ve Bakanlık Makamı
nın onayına sunmak, 

g) İşçi teşekküllerinin ve işçilerin Bakanlığa yaptıkları müracaatları ince 
lemek, ilgili birimlerin de görüşlerini alarak konuyu değerlendirmek ve gerekli iş
lemleri yapmak, 

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmet-

leri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanma, satın alma işlemlerini yürüt-

mek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap

mak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve 

yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmala

rını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara 

sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem

lerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bun

lara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmet ve faaliyetleri düzenlemek ve yü

rütmek, 
k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Yayın Dairesi Başkanlığı 
MADDE 21. — Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ülkemizin toprak, su, orman, iklim gibi tabii kaynaklarını bitki, hayvan, 

su, orman ürünleri gibi konularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü el sanat
larını, tabiî ve yabanî bitki ve hayvan türlerini ve çiftçilerimizin ilgi alanına giren 
diğer konularını araştırmak, derlemek, basımını yapmak ve yaptırmak, 

b) Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı ve dağıtılması konularında 
yardımcı olmak, 

c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek, film, slayt ve benzeri bel
geleri hazırlamak, hazırlatmak, 

d) Ziraî arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, 
e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarımla ilgili kamu ve özel diğer 

teşekküller ile zirai yayın konusunda işbirliği yapmak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
Savunma Sekreterliği 
MADDE 22. — Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda 

gösterilen görevleri yapar. 
Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 23. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bay

ramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine 
etmek, 

d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 
MADDE 24. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki sürekli kurullar 

şunlardır: 
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a) Yüksek Komiserler Kurulu, 
b) Merkez Av Komisyonu. 
Yüksek Komiserler Kurulu 
MADDE 25. — Bu Kurul. 10.7.1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında 

Kanunda belirtilen görevleri yapar. 
Merkez Av Komisyonu 
MADDE 26. — Bu Komisyon 5 Mayıs 1937 tarih ve 3167 sayılı Kara Avcılığı 

Kanununda belirtilen görevleri yapar. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Taşra Teşkilatı, Yurt Dışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar 
Taşra teşkilatı 
MADDE 27. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 27.9.1984 

tarih ve 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname ve iI İdaresi Kanunu Hükümlerine uygun olarak; Bakanlığı temsilen İl ve 
İlçe seviyesinde taşra teşkilatı kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları da her bölge, 
i l ve ilçede gerektiği hallerde ayrı birimler halinde teşkilatlanabilir. Bakanlığı; İl 
idare Kurullarında Bakanlık İl Müdürleri, İlçe İdare Kurullarında Bakanlık İlçe 
Müdürleri temsil eder. 

Bakanlık İl ve İlçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların birbir
leriyle olan ilişkileri Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Yurt dışı teşkilatı 
MADDE 28. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak, yurt dışı teşkilatı 
kurmaya yetkilidir. 

Bağlı kuruluşlar 
MADDE 29. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şun

lardır : 
a) Orman Genel Müdürlüğü, 
b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
c) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
d) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 30. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluş

ların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya 
görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara 
uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorum
ludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 31. — Bakanlık anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer ba

kanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mev
zuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağ
layacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyet
lerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak 
ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Mahalli idareler ile koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 32. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle 

koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Yasama Bölümü S a y f a : 1 0 



12 Mart 1985 — Sayı: 18692 RESMİ GAZETE 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 33. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmet 

leri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer metinlerle düzenlemekle görevli ve 
yetkilidir. 

Yetki devri 
MADDE 34. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yö

neticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerin-
den bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin 
sorumluluğunu kaldırmaz.. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Görev ye yetki bütünlüğü 
MADDE 35. — Görev ve yetki bütünlüğü sağlamak üzere; 
a) 2510 sayılı İskân Kanunu ile bu Kanunu değiştiren kanunlarda Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanına ve Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Tanım Or-
man ve Köyişleri Bakanına ve Bakanlığına devrolunmuştur. 

b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına giren köy kalkınma koope
ratifleri, orman köyleri kalkınma kooperatifleri, balıkçılık kooperatifleri, çay istih
sal ve satış kooperatifleri, pancar istihsal ve satış kooperatifleri, hayvan üreticileri 
tedarik ve pazarlama kooperatifleri, elektrik üretim kooperatifleri ve üst kuruluş
larının kuruluş ve denetimleri ile ilgili olarak mezkûr kanunda Ticaret Bakanına 
ve Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım Orman ve Köyişieri Bakanına 
ve Bakanlığına devrolunmuştur. 

c) Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce çeşitli mevzuatla Köyişieri ve Koope-
ratifler Bakanı ve Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanı ve Bakanlığına verilen 
görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Tarım Orman ve Köyişieri Bakanı ve 
Bakanlığına intikal etmiştir. 

d) 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Birlikleri Kanununun ilgili hüküm
lerine göre, söz konusu kooperatiflerin kurulması, işleyişi, denetimi ve diğer husus
larla ilgili olarak çeşitli mevzuatla Ticaret Bakanı ve Bakanlığına 8.1.1985 tarih ve 
3143 sayılı Kanun ile Sanayi ve Ticaret Bakanına ve Bakanlığına verilen görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına ve Bakan
lığına devredilmiştir. 

Atama 
MADDE 36. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan 

memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli 
gördüğü alt kademelere devredebilir, 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait mevzuatta yer alan atamaya İlişkin 
hükümler saklıdır. 

Kadrolar 
MADDE 37. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara iliş

kin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamama 
hükümlerine göre düzenlenir. 

Araştırma, etüt ve proje hizmetleri 
MADDE 38. — Bakanlık, görev alanına giren konularda hertürlü araştırma, 

etüt ve proje hizmetlerini gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilir. 

Sayfa: 11 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 39. — 4 Haziran 1937 tarih ve 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve 

Teşkilatı Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 17 Ocak 1938 tarih ve 
3326 sayılı Kanun ile 13 Haziran 1938 tarih ve 3446 sayılı Kanun ve diğer kanunların 
bu Kanuna aykırı hükümleri ile 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı, 3.5.1928 tarihli ve İ234 
sayılı, 15.5.1957 tarihli ve 6968 sayılı kanunlarla teşkil edilmesi öngörülen kurullara 
müteallik hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına 

göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni 
kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uy-
gulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2 —Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli il
gili oldukları kuruluşlara en geç 18.6.1985 tarihine kadar iade edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3, — 13.12.1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin yürürlüğe girdiği tarihte. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köyişleri ve Koope
ratifler Bakanlığına ait kadrolar personeli ile birlikte Tarım Orman ve Köyişleri Ba-
kanlığına devredilmiştir. 

Adı geçen Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi 
ile gerek Tarım ve Orman Bakanlığı ve gerekse Köyişleri ve Kooperatifler Bakan
lığı memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atan
mış sayılırlar. 

Ancak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına devredilen bu kadrolardan 
Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları, Tarım ve Orman ile Köyişleri ve Kooperatifler 
bakanlıklarının Anahizmet, Danışma ve Denetim birimleri ile yardımcı hizmet bi
rimlerinin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcılarına 
ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına 
yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup her ne sebeple olursa olsun boşalmaları 
halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Tarım Orman ve Köyişleri Ba-
kanı geçici 6 ncı madde gereğince yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli ata
ma işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini görevli 
oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadro-
larda bulunanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra teşkilatında yeni bir kadroya ata
nıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde gö
revlendirilirler. 

Ancak bunların, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uy
gun görevlere atanmaları halinde, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü haklarının bu yeni görevlerinde kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırla-
nacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetme
liklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı, bu Kanunun 27 nci maddesin
de belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mev
cut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 
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Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç 18.6.1985 tarihine k a d a r bu 

K a n u n a u y g u n hale getirir. 

GEÇİCİ M A D D E 6. — B u K a n u n a göre yeniden düzenleme yapılıncaya ka-

d a r Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden k u r u l a n birimlere verilen 

görevlere d a h a önce b u görevleri y a p m a k t a olan birimler tarafından devam edilir. 

Bakanlık; teşkilatını ve kadrolarını engeç 18.6.1985 tarihine kadar bu K a n u n a 

uygun hale getirir. B u amaçla kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut k a d r o l a r d a sı

nıf, u n v a n ve derece değişikliği y a p m a y a B a k a n l a r K u r u l u yetkilidir. 

GEÇİCİ M A D D E 7. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö

revleri Hakkında K a n u n çıkıncaya k a d a r b u Genel Müdürlükçe; 

a) İçme suları yapımında, 7478 sayılı Köy İçmesuları Hakkında K a n u n u n , 

178 sayılı Askerî Garnizonların İçme ve K u l l a n m a Sularının T e m i n i Hakkında Ka-

nunun ve 6200 sayılı Devlet S u İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak

kında K a n u n u n yapım, bakım, satın alma, h a r c a m a ve diğer yetki ve işlemleri ile 

ilgili hükümlerinin, 

b) Köy yolları yapımında 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında K a n u n u n yapım, bakım, satın alma, h a r c a m a ve diğer yetki 

ve işlemleri ile İlgili hükümlerinin, 

c) Köy elektrifikasyonu yapımında, 6200 sayılı Devlet S u İşleri Genel Müdür

lüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında K a n u n u n ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik K u 

r u m u K a n u n u n u n yapım, bakım, satın alma, h a r c a m a ve diğer yetki ve işlemleri ile 

ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 8. — 18.6.1984 tarih ve 212 sayılı K a n u n Hükmünde K a r a r 

name ile kaldırılan Ziraat İşleri, Z i r a i Mücadele ve Z i r a i K a r a n t i n a , Gıda işleri, 

Veteriner İşleri, Hayvancılığı Geliştirme, Kooperatifler Genel Müdürlükleri ile Dış 

İlişkiler, Orköy ve S u Ürünleri D a i r e Başkanlıklarının personel ile araç, gereç, bü-

tün taşınır ve taşınmaz varlığı, hak, vecibe ve muafiyetleri Bakanlıkça tayin ve tes

pit edilecek esaslar çerçevesinde yeni teşkil edilen merkez ve taşra teşkilatına inti

k a l eder. 

GEÇİCİ M A D D E 9. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı b u K a n u n u n ilgil i 

hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye k a d a r görev ve hiz

metler, h a r c a m a ve ödemelerin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 10. — Bakanlık makamınca u y g u n görülecek esaslar dahi

linde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait arazi, bina, hizmet evi gibi gayrimen-

küller ile araç, gereç ve diğer menkûllerden b i r kısmı Bakanlık taşra teşkilatına 

bedelsiz olarak devredilebilir. 

Yürürlük 

M A D D E 40. — B u K a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 41. — B u K a n u n hükümlerini B a k a n l a r K u r u l u yürütür. 

11/3/1985 
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Yürütme 

M A D D E 41. — B u K a n u n hükümlerini B a k a n l a r K u r u l u yürütür. 

Yürürlük 

M A D D E 40. — B u K a n u n yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

13 



Ek—l Sayılı Cetvel 

Müsteşar Müsteşar Yrd 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 

Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 1. Koruma ve Kontrol Genel Md. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 2. Proje ve Uygulama Genel Md. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 3. Teşkilatlanma ve Destekleme 

Genel Md 

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
2. Araştırma, Planlama ve Koor

dinasyon Kurulu Başkanlığı 
3. Hukuk Müşavirliği 
4. Bakanlık Müşavirleri 
5. Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 

1. Personel Genel Müdürlüğü 
2. idari ve Mali işler Dairesi Bşk. 
3. Yayın Dairesi Bşk. 
4. Savunma Sekreterliği 
5. özel Kalem Müdürlüğü 
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21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda 
Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Kanun No. 3162 Kabul Tarihi: 7.3.1985 

MADDE 1. — 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 14 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Daireler 
Madde 14. — Bir Başkan ile altı üyeden kurulu daireler birer hesap mahke

mesidir. Daireler, bir başkan ve dört üye ile toplanır; hüküm ve kararlar oy çok
luğuyla verilir. 

Daireler; 
a) Sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak hükme bağlar. 
b) Gerektiğinde, genel uygunluk bildirimleri ve Türkiye Büyük Millet Mec

lisine sunulacak diğer raporlar hakkında görüş bildirir. 
c) Birinci başkan tarafından görüşülmesi istenilen konular hakkında karar 

verir. 
Daire başkanlığının boşalması, daire başkanının izinli veya özürlü olması veya 

birinci başkanlığa vekâlet etmesi halinde en kıdemli üye daire başkan vekilliğini 
yapar. Kıdemde esas, üyeliğe seçilmedir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 28 inci maddesinin III üncü bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

III. — Genel ve katma bütçelere ilişkin genel uygunluk bildirimlerini, Anaya
sada belirtilen süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 21.5.1970 tarih ve 1260 sayılı Kanunla değişik 30 
uncu maddesinin ilk fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Askeri kadrolar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Bunların Sa-
yıştaya gönderilme, saklanma ve yok edilme usulleri, ilgili bakanlık ve Sayıştayın 
görüşü alınmak suretiyle, gizlilik ilkesi gözönünde tutularak Başbakanlıkça sapta 
nır. 

Ancak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca 
ve Bütçe Kanunları ile vizeden istisna edilen sözleşmelerle ivedilik ve gizlilik sebe-
bi ile eksiltmeden istisnasına Bakanlar Kurulunca karar verilen hususlar ve yabancı 
memleketlerde yapılan satın almalara ilişkin sözleşmeler bu hükmün dışındadır. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Hüküm ve Tutanaklar 
Madde 61. — Hesap ve işlemlerin yukarıdaki maddelere göre yargılanması 

sonunda beraat veya tazmin hükmü verilir. Bu hükümler dışında gerekli görülen 
hususların ilgili mercilere bildirilmesi kararlaştırılabilir. 

Yargılama sırasında, mahkemelere veya yürütülen bir soruşturma için ilgili 
idari mercilere verilmiş olması nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap ve işlemlerle 
yargılama konusu olan bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi ve 
kovuşturma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek görülen hallerde, bu 
hususlara ilişkin hesap ve işlemlerin yargılanması durdurularak, sayman hesabı 
hakkındaki hükmün dışında bırakılabilir. Hüküm dışı bırakılan miktarlara ilişkin 
hesap ve işlemler, tamamlandıkları tarihten itibaren iki yıl içinde yargılanmadığı 
takdirde, 66 ncı madde hükmü uygulanır. 

Verilen hüküm ve kararların özeti, daire başkanı tarafından rapora yazılıp 
imza edilir. Ayrıca tutanak yapılması ve daire başkanı ile üyeleri tarafından imza 
edilmesi lazımdır. 
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MADDE 5. — Aynı Kanunun 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Şu kadarki, sayman hesabını oluşturan cetvellerle eki belgelerdeki maddi ha

ta ve tutarsızlıklar nedeniyle hesabın hükme bağlanmaya elverişli görülmediğinin 
daire kararıyla saptanması halinde, sayman hesabının verilme tarihi, hesabın tam 
ve doğru olarak düzenlendikten sonra Sayıştaya geldiği tarihtir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 73 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Temyiz Kurulunun tazmin hükmünün kaldırılmasına ilişkin kararları, temyiz 

konusu ilam maddesindeki bütün sorumluları kapsar. 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 74 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir. 
Yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın tebliği tarihinden iti

baren beş yıldır. Bu süre, hükmen onanmış hesaplarda hesabın onandığı tarihten 
başlar. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
3. Karar düzeltilmesi 
Karar düzeltilmesi sebepleri 
Madde 77. — Temyiz Kurulu kararları hakkında 63 üncü maddede sayılan il

gililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak 
üzere aşağıdaki sebeplerle karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler: 

a) Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, 
b) Bir kararda, aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve 

sahtekârlığın ortaya çıkmış olması, 
d) Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut olması. 
MADDE 9. — Aynı Kanunun 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

tir. 
Karar düzeltilmesi istemi ve incelenmesi 
Madde 78. — Karar düzeltilmesi istem ve incelenmesi temyiz şekil ve usulleri 

dairesinde yürütülür. 
Karar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine getirilmesine engel değildir. 
Verilen karar, ilgililere tebliğ edilir. 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 
Genel uygunluk bildirimleri 
Madde 81. — Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 

kesinhesap kanunu tasarılarının bir nüshası da Sayıştaya verilir. Genel uygunluk 
bildirimleri, bu tasarıların Sayıştaya verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş 
gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış dene
tim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. 
Genel uygunluk bildirimlerinin sunulmasından sonra denetim ve yargılama sonu
cunda kesinhesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygunluk bil
dirimi ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

İlanların infaz cetveli 
Madde 83. — Kesinhesap Kanunu taşanlarına, kesinhesapların ait olduğu yı

lın sonuna kadar kesinleşmiş Sayıştay ilamlarının yerine getirilme oranını gösteren 
bir cetvelin bağlanması şarttır. 
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M A D D E 12. — Aynı K a n u n u n 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 

Genel u y g u n l u k b i l d i r i m l e r i n i n hazırlanması ve görüşülmesi 

M a d d e 85. — Başkanlıkça görevlendirilen denetçiler tarafından, kesinhesap 

k a n u n u tasarılarında gösterilmiş b u l u n a n genel ve k a t m a bütçelerin u y g u l a n m a so-

nuçları ve genel hesaplar, sayman hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla kar-

şılaştırılır ve bunların uygunluk derecesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine duyurul

ması gereken diğer hususlar da belirtilerek düzenlenecek genel uygunluk bi ldir imi 

taslaklarını içeren r a p o r l a r Başkanlığa verilir. 

B u raporlar Genel K u r u l d a görüşülerek genel uygunluk bi ldirimlerinin son 

biçimi saptanır. 

Raporların Genel K u r u l d a görüşülmesi sırasında M a l i y e ve Gümrük Bakanı 

adına b i r yetkili Sayıştay Savcısı ve gerekli görülürse, i lgil i daire veya k u r u m adına 

b i r yetkili de bulunur. 

M A D D E 13. — Aynı K a n u n u n 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

tir. 

Devlet mallarıyla bazı idare ve k u r u m l a r hakkında Sayıştay raporları 

M a d d e 87. — Genel ve k a t m a bütçeli dairelerin m a l hesaplarıyla bu daireler 

dışında k a l a n idare ve kurumların sayman hesaplarının incelenme sonuçları hesap 

devrelerine göre r a p o r l a r l a Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Aynı bütçe rejimine tabi olan idare ve k u r u m l a r için tek rapor d a düzenlene

bilir. 

Sabit veya döner sermayeli veya fon şeklinde k u r u l a n k u r u m ve teşebbüslere 

ilişkin r a p o r l a r d a bunların faaliyetlerinin kuruluş gayelerine u y g u n olup olmadığı 

belirtilir. 

M A D D E 14. — Aynı K a n u n u n 94 üncü maddesinin birinci fıkrası ile (A) ve 

(B) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başkan ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının sicilleri her takvim yılı so

n u n d a : 

Kişisel ve mesleki nitelikleri, k a n u n ve n i z a m l a r a saygı derecesi, görevine 

uyabilme yeteneği, bulundukları görevlerdeki başarı derecesi ve verimli l ik n o t l a n 

gözönünde tutularak yükselmeye yeterli olup olmadıklarını belirtecek şekilde; 

A ) B i r i m ve grup şefleri hakkında ilk derecede b i r üye, ikinci derecede bir 

daire başkanı; 

B) Raportörler, denetçiler ve denetçi yardımcılarıyla denetçi yardımcısı 

adayları hakkında i lk derecede bağlı bulunduğu b i r i m veya grup şefi, ikinci derece

de bir üye: 

M A D D E 15. — Aynı K a n u n u n 101 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş

tir. 

Çalışmaya a r a verme süresince Daireler K u r u l u n a ilişkin görevlerden gecik

mesinde sakınca görülenler görevli daire tarafından yerine getirilir. (96 ncı madde 

hükmü saklıdır.) İlgili idare ve k u r u m u n istemde bulunması halinde görevli daire 

kararı, çalışmaya a r a verme süresi bittikten sonra Daireler K u r u l u n d a d a görüşü

lür. 

M A D D E 16. — Aynı K a n u n a aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

E K M A D D E 1. — Sayıştay K a n u n u n u n çeşitli maddelerinde C u m h u r i y e t Se

natosu ve Millet Meclisine sunulacağı belirtilen b i l d i r i m ve raporlar, Türkiye Büyük 

Mil let Meclisine sunulur. Aynı K a n u n u n bu o r g a n l a r a bıraktığı yetkiler Türkiye 

Büyük Millet Meclisince kullanılır-, Sayıştay K a n u n u n u n Bütçe K a r m a K o m i s y o n u -

na verdiği görevler, P l a n ve Bütçe K o m i s y o n u tarafından yürütülür. 

Yasama Bö lümü Sayfa :17 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları genel görüşme ko-
nusu olur. 

Bu yetki ve görevler, Kanunda veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün-
de belirtilen usul ve esaslar dairesinde yerine getirilir. 

Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlık hali 
EK MADDE 2. — Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevlere ilişkin bir 

işlem dolayısıyla aynı mevzuatın yorumunda, Sayıştayın ve Danıştayın kesinleş
miş kararları arasında uyuşmazlık bulunduğu hakkında, 63 üncü maddede belirti
len ilgililerin 74 üncü maddedeki usul ve esaslar dairesinde başvuruları üzerine uyuş
mazlığın bulunduğu tespit edilirse, Sayıştay kararı yargılamanın iadesi yoluyla gö-
rüşülerek uyuşmazlık Danıştay kararı doğrultusunda giderilir. 

Uyuşmazlığın bulunmadığı hakkındaki Sayıştay kararına karşı 63 üncü mad
dede belirtilen ilgililerce Danıştaya başvurulduğu takdirde, bu hususa ilişkin Da-
nıştay kararına uyulur. 

Uyuşmazlığın mevcut olmadığı tespit edilinceye kadar Sayıştay ilamının yeri
ne getirilmesi durdurulur. 

Kıyafet 
EK MADDE 3. — Sayıştay meslek mensuplarının, savcı ve yardımcılarının 

resmi kıyafetleri ile bunların giyilme yer ve zamanları yönetmelikle düzenlenir. 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 17. — Sayıştay Kanununun 82, 84 ve 86 ncı maddeleri hükümleri yü

rürlükten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleş-

tiği halde yerine getirilmemiş vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevlere ilişkin 
Sayıştay kararlan hakkında da bu Kanunla getirilen ek madde hükmü uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 14 üncü madde gereğince bütün dairelerin üye sayısı en 
az beşe tamamlanıncaya kadar, dairelerin toplanmasında, hüküm ve karar vermesin
de eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Üyelerin seçimi kanunun yürürlüğünden itibaren en fazla 8 ay içerisinde ta
mamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğünü takiben halen Sayıştayda boş 
bulunan üyeliklerle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek olarak çıkarılan 
Bakanlar Kurulunun 18.7.1984 tarih ve 8/8360 sayılı kararı gereğince verilen kadro
lara yapılacak üye seçimleri bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca doğrudan yapılarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun onayına sunulur. Genel Kurul bu onay işlemini Plan ve 
Bütçe Komisyonunca seçimin sonuçlanmasından başlayarak iki ay içinde tamam
lamadığı takdirde Plan ve Bütçe Komisyonu kararı kesindir. 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 

yürütür. 
11/3/1985 

• 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

11 Mart 1985 tarihinde uygulanan 1 Gr. 995.0 ayar Altının :Alış Fiyatı : TL. 4665.00 

Satış Fiyatı : TL. 4715.00 dır. 
12 Mart 1985 tarihinde uygulanacak esas kur: 
1 ABD Dolan = TL. 467.17 dır. 

Yasama Bölümü Sayfa:18 
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T.C. 
Resmi Gazete 

Yargı ilânları 
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 2 Nolu Bankerlik Tasfiye Kurulu Başkan

lığından .-

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE MENKUL MAL (EV EŞYASI) SATIŞ İLANI 
1 — Satışın Konusu, Zamanı ve Yeri: 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'nin bir ilâmı ile tasfiyesine karar verilen 

ve tasfiye işlemleri kurulumuzca yürütülmekte olan Bankerlik Kuruluşu Umut Men
kul Değerler Yatırım ve Finansman A. Ş. ortaklarından Ziyamettin Çınar'a ait olup. 
adı geçenin Mamak Bağderesi 62. Sokak No: 17'deki evinde bulunan 123.500,—- TL. 
muhammen bedelli 12 kalem ev eşyaları, kurulumuzca 27/3/1985 günü saat 10.30 ile 
11.00 arasında G. M. K. Bulvarı No: 6 Kat: 2'deki Kurulumuzda Açık Artırma sure
tiyle toptan veya perakende olarak peşin parayla satılacaktır. 

1. satışta muhammen bedelin % 75'i ve fazlasına veya hiç alıcı çıkmaması ha
linde, 2 satış 28/3/1985 günü aynı saatler arasında ve aynı yerde yapılacaktır. 

2 — Satışa Katılma Koşulları: 
a) Satış peşin parayla yapılacaktır. 
b) Satışa katılacak olan alıcıların, satış saatinden önce, satışına iştirak ede

ceği menkullerin muhammen bedelinin % 10'u tutarındaki nakti, kurulumuzca 
T. Emlâk Kredi Bankası Kızılay Şubesi nezdinde açtırılmış bulunan D. Ç. M. 418 nolu 
hesaba yatırmaları ve buna ait belgeyi veya banka teminat mektubunu yahut 
devlet tahvilini, satışın başlamasından önce kurulumuza ibraz etmeleri gerekmek
tedir. 

Bakanlıklar, KİT. ve diğer Kamu Kurumları satışa teminat aranmaksızın ka
tılabilirler. 

c) 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, tahmini bedelleri 50.000 
TL.'sından fazla menkul malların satışında; satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün 
içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunul 
duğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan arttırma teklifinde bulunanlar arasında, satış
tan sonraki 10'uncu günde bir defaya mahsus olmak üztve yeniden açık arttırma 
yapılarak satış en çok arttıran üzerinde bırakılır. 

d) Kurul, arttırma sonucunda gerekli fiatın oluşmadığı' kanaatine varırsa, 
satıştan sarfınazar edebilir. 

e) Satış konusu menkuller, bulunduğu adreste her zaman görülebilir. 

S a y ı : 18692 SALI 12 Mart 1985 
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f) Satış ile ilgili olarak bilgi almak isteyenler, kurulumuza müracaat edebi
lecekleri gibi, ücretsiz olarak satış şartnamesini de yine kurulumuzdan temin ede
bilirler. 

Ayrıca, satış şartnamesi isteyenlere posta ücreti mukabilinde gönderilir. 
Han olunur. 

Adana 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden •. 

Dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet oğlu 1959 D. lu Halil Ceylan hakkında 
Mahkememizin 25/12/1984 tarih 1983/639 Esas 1984/1179 Karar sayılı ilamiyle TCK. 
503/ilk 522, 647/4 maddeleri uyarınca 42.000 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine 
sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul 
kaldığından yasanın 28. 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazetede 
ilanen tebliğine, 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. 

İlanen tebliğ olunur. 3038 
• • . -

Kırıkkale ı. Asliye Hukuk Hâkimliğinden -. 

Dosya No : 1983/379 
Davacı Fehmi Kayabaşı tarafından davalılar Osman Bekar, Necati Karartı ve 

Necati Evren aleyhine açtığı mülkiyet tesbiti davasının yapılan duruşmasında: 
Davalılardan Necati Evren'in bütün aramalara rağmen ve zabıtacada araştır

ma yaptırılmasına rağmen açık adresi bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Bu nedenle duruşmanın atılı bulunduğu 15/4/1985 günü saat 10.00 da mahke
mede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi ve 
duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 3036 

Kahramanmaraş Tapulama Hâkimliğinden: 

1980/12- 1983/14 
Kahramanmaraş'ın Üngüt köyü birliğine bağlı m parsel nolu taşınmaz hak

kında Mahkememizden verilen karar nizalı K. Maraş Merkez Üngüt K. Boztepe mev
kiindeki m nolu parselin tesbit gibi tamamı 60 hisse kabul edilerek 43 hissesinin 
Alioğlu Ahmet Gürün, 12 hissesinin Hacıdurduoğlu ölü Tahsin Hüdayioğlu miras
çıları ve 5 hissesinin Haliloglu Ali Yücel adına tapuya tesbit ve tesciline karar veril
miş olup ancak bütün aramalara rağmen ve zabıtacada adresi meçhul kalan İb
rahim kızı Devlet Üçel îbrahimoğlu 931 Doğ. Osman Ücel'e kararın tebliği yerine 
kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 2930 

Soma Asliye Ceza Mahkemesinden: 

E. No -. 1981/84 
K. No : 1983/134 
Hırsızlık suçundan sanık Mehmet Kerpiççi gıyaben 1 sene hapis ve 1 sene 

müddetle genel gözetim cezalan ile cezalandırılmasına karar verilmiş ancak sanığa 
müteadit defalar çıkarılan tebliğ mazbatalarının adreslerinde bulunmadığından teb
liğ mümkün olmadığı gibi gelen yazıların tetkikinde adresinin de saptanamadığı 
anlaşıldığından 7201 sayılı Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmî Ga-
zete'de ilânına karar verildi. 2936 
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Yenimahalle l . Sulh Ceza Hakimliğinden : 
Mahkememizin 22/12/1983 tarih, 1983/921 sayılı karan ile 11.250 lira Ağır 

Para cezasına mahkum olan Mahmut Hıfsı oğlu, Huriye'den doğma, 1336 D. lu 
İstanbul Kartal Hükümet Cad. nüfusunda kayıtlı ve aynı yer Dr. Erdim Sitesi 11/5 
sayılı yerde mukim Bahattin tyicj hakkında gıyabında verilen karar tebliğ edile
memiş olmakla tebligatın 7<£01 sayılı Kanun gereği ilânen tebliğine. 

Aynı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2948 

Artırma, Eksiltme ve îhale ilânları 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 — İşletmelerimize ait gümrükleme ve nakliye hizmetleri bir yıl süre ile 

yaptırılacaktır. 
2 — Bu ihale ile ilgili şartnamemiz aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak te

min edilebilir. 
a) Ankara'da-. Çankırı Cad. No. 57'deki Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve 

İkmal Müdürlüğünden, 
b) İstanbul'da: Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü îşhanı Kat: 4 - 5'deki Mü

messilliğimizden, 
3 — İhalemize iştirak etmek isteyenlerin şartnamemiz esaslarına göre hazır

layacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatlan ile birlikte en geç 19 Mart 
1985 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Kısım Amir
liğinde bulundurmaları gerekmektedir. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler ve teklifler açıldıktan sonra gelecek tenzilat 
talepleri dikkate alınmayacaktır. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlân olunur. 2904 / 2-2 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

TAKRİBEN 80 TON KULLANILMIŞ HURDA BAKIR MALZEME 
SATILACAKTIR 

Satılacak malzeme Müessesemizin hurda ambarında görülebilir. 
Bu satışa ait şartname : 
1 — Karabük'te: Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl Mü

dürlüğümüz Satış Şefliğinden, 
2 — İstanbul'da: Sirkeci, Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat: 4 - 5 deki Mü

messilliğimizden 
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankın Caddesi No: 57 Genel Müdürlüğümüzden, 

bedelsiz olarak alınabilir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mek

tuplarını geçici teminatlarıyla birlikte 26/3/1985 Sah günü saat 14.00'e kadar Kara
bük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurulması ilân 
olunur. 3085 / 2-1 

D Ü Z E L T M E 
11 Mart 1985 gün ve 18691 sayılı nüshamızda yayımlanan Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü'nün Proje Yanşması ile ilgili ilândaki 
Danışman Jüri Üyelerinde Siyamettin Yahnpala yerine Saffet Arücan Bedük; 
Siyamettin Yalmkala yerine Siyamettin YALINPALA, Yedek Jüri üyelerinin 

3. üye Aamer Başbuğ yerine Tamer Bafbuğ ve »on paragrafında bulunan ihtiva ke
limesi sehven ihtiav olarak yayımlanmıştır. 

Düzeltilerek duyurulur. 2907 / 1-1 
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TCDD işletmesi Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Alım Satım ve İhale Ko
misyon Başkanlığından: 

1 — Müessesemizin ihtiyacı muhtelif malzemeler iç piyasadan kapalı zarf yön
temi ile satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin en geç 26/3/1985 Salı günü saat 14.00'e kadar ADVAS'da topla
nacak komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler adı geçen komisyonumuzdan sağlanabilir. 
4 — Firmalar teklifleri ile birlikte teklif ettikleri bedelin % 2,5'u oranında ge

çici teminat vereceklerdir. 
5 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — ADVAS, İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği 

iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 
Malzemelerin isimleri •. Oturma minderi, oturma minderi tavası, sırt dayama 

dolgusu, sırt dayama tavası, süpürgelik tavası, kolçak (renk siyah) ve tava (ABS), 
Miktarı.: 7 Kalem, ihale Tarihi ve saati: 26/3/1985. 14.00. 

2696 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

35.000 TAKIM SICAK BAŞLIK SATINAL1NACAKTTR 
Kurumumuz Kmkkale Çelik Fabrikasının ihtiyacı için 35.000 Takım Sıcak 

Başlık satınahnacaktır. 
Bu işe ait teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Cad. No : 88 Taksim/İstanbul adresindeki İs
tanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

Bu İhaleye iştirak edecek firmaların şartnamelere göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 21 Mart 1985 günü saat 17.00'ye ka
dar M.K.E. Kurumu Genel Müdürlük Iç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri 
şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi 
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte ser
besttir. 3019 / l-ı 

Et ve Bahk Kurumu Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden: 

EKMEK SATINALINACAKT1R 
1 — Kombinamız ihtiyacı olarak teknik şartnamesinde niteliği belirtilen bir 

yıllık ihtiyacımız olan 100.000 adet «Ekmek» kapalı zarfla teklif almak suretiyle sa
tın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Ankara - Sincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü 
Iç Hizmetler Şefliğinden bedelsiz alınabilir. 

3 — İsteklilerin usulüne uygun teklif mektuplarını idari şartnamesinde be
lirtilen esaslara göre hazırlıyarak geçici teminatları ile birlikte en geç 26/3/1985 
günü saat 12.00'ye kadar Kombinamız Yazı işleri Şefliğine ulaştırmalan şarttır. 

4 — Posta da vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — Komisyon aynı gün saat 14.00'de toplanacaktır. 
6 — Kurumumuz 2 4 9 0 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap

mamakta kısmen ve tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 
2859 /1-1 
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Güney Ege Linyitleri İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme; 
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak iha

lenin en son teklif verme gün ve saatleri kargılarında gösterilmiştir. 
Malzemenin Cinsi Dosya No. Miktarı th. Tarihi Saati 

1 - 777 Catarpillar yedeği 839. GELtY/85-240 15 Kalem 20/3/1985 15.00 
2 - Montaj malzemesi 180005-180022-

GBLtST/85-407 52 Kalem 26/3/1985 15.00 
3 - Ozalit 56. GEL1M/85-105 355 Rulo 27/3/1985 15.00 

2 — Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak 
en geç saat (15.00)'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisi'ne verilmiş ola
caktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat (15.30)'da Müessesemiz 
Satmalma Komisyonu huzurunda açılacakır. 

4 — Konu ile ilgili şarnameler; 
a) Ankara'da TKÎ Genel Müdürlüğü, Satmalma Dairesi Başkanlıgı'ndan, 
b) İstanbul'da TKİ Satmalma Müdürlüğü'nden (Odakule îşhanı Kat: 12 Bey

oğlu) 
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden THK İs Ham No : 3 - Muğla 
Dilekçe ve (500,—) TL. karşılığında temin edilebilir. 
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 3070 / 2-2 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünden: 

GÜBRE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 
İzmit'te mevcut gübre Fabrikalarından 132.000 Ton kimyevi gübre Kurumu

muzun muhtelif Bölge ve Teşkillerine karayoluyla naklettirilecektir. 
Bu işle ilgili şartnameler 25 Mart 1985 Pazartesi gününden itibaren Sakarya, 

Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya ve İstanbul Bölge Müdürlükleriyle İzmit Şube Mü
dürlüğümüzden temi» edilebilir. 

Taliplerin, şartnamemizde istenen belgeleri içeren kapalı teklif ve geçici te
minatlarını engeç 2 Nisan 1985 Sah günü saat 14.00'e kadar T.Z.D.K. Sakarya Bölge 
Müdürlüğümüze vermiş. olmaları gereklidir. Postadaki gecikmeler nazarı itibare 
alınmayacaktır. 

Kurumumuz 2888 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 3072/2-2 

M.K.E. Kurumu Kırıkkale Silâh Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı olan 500 adet Flanş fiber ile 2100 adet Segman Fiber 

resim ve şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
Teklifler engeç 2 Nisan 1985 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Arşiv Şef

liğine verilecektir. 
Geç verilen teklifler ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
istekliler şartname ve resmi Müessesemizden ücretsiz olarak alabilirler. 
Müessesemiz 2888 sayılı Kanuna tabi değildir. 

3073 / 2-2 



Sayfa: 24 BBSMI GAZETE 12 Mart 1965 — Sayı : 18692 

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

LABORATUVAR MALZEMESİ İTHAL EDİLECEKTİR 
1 — Şirketimizce Laboratuvar Malzemeleri (2 adet basınç dayanım cihazı, 

10 adet eğilme dayanım cihazı, 13 adet otomatik Blaine cihazı, 1 adet şok aleti, 
21 adet alpine eleği ve l adet kalorimetre) ithal yoluyla satın alınacaktır 

2 — Teklif verme son günü 2/5/1985 saat 14.00 tür. Bu tarihten sonra gele
cek teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3 — Bu konudaki şartname T. Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Satınalma 
Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 7. Km. Ankara'daki Genel Müdürlüğümüzden 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

4 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 3074 / 3-2 

1 ADET PUNCH PRES İTHAL EDİLECEKTİR 
1 — Teşekkülümüze bağlı Yarımca Seramik Sanayii Müessesesi ihtiyacı l adet 

Punch Pres kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Teklif verme son günü 15/4/1985 saat 14.00 tür. Bu tarih ve saatten sonra 

gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
3 — Bu konudaki şartname Genel Müdürlüğümüz Eskişehir Yolu 7. Km. An

kara'daki Merkezinde Satınalma Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 
4 — Teşekkülümüz Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 

3075/1 / 3-2 

1 ADET 0 200 mm HELEZON ÇAPLI VAKUM PRES İTHAL 
EDİLECEKTİR 

1 — Teşekkülümüze bağlı Yarımca Seramik Sanayii Müessesesi ihtiyacı 1 adet 
0 200 Helezon Çaplı Vakum Pres kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Teklif verme son günü 15/4/1985 saat 14.00 tür. Bu tarih ve saatten sonra 
gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

3 — Bu konudaki şartname Genel Müdürlüğümüzün Eskişehir Yolu 7. Km. 
Ankaradaki Merkezinde Satınalma Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 

4 — Teşekkülümüz Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 3075/2 / 3-2 

2 0 Kg. ALTIN YALDIZ BOYA İTHAL EDİLECEKTİR 
1 — Teşekkülümüze bağlı Yarımca Seramik Sanayii Müessesesi ihtiyacı 20 

Kg. Altın Yaldız Boya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Teklif verme son günü 10/4/1985 saat 14 00 tür. Bu tarih ve saatten sonra 

gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
3 — Bu konudaki şartname Genel Müdürlüğümüzün Eskişehir Yolu 7. Km. 

Ankara'daki Merkezinde Satınalma Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 
4 — Teşekkülümüz Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 

3075/3 /3 2 

3000 ADET GLAZÜR KASETİ İTHAL EDİLECEKTİR 
ı — Teşekkülümüze bağlı Bozüyük Seramik Sanayii Müessesesi ihtiyacı olan 

3 0 0 0 adet Glazür kaseti kapalı zarf hsulü ile satın alınacaktır. 
2 — Teklif verme son günü 15/4/1985 saat 14.00'tür. Bu tarih ve saatten sonra 

gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
3 — Bu konudaki şartname Genel Müdürlüğümüzün Eskişehir Yolu 7. Km. 

Ankara'daki Merkezinde Satınalma Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 
4 — Teşekkülümüz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

3075/4/3-2 



12 Mart 1985 — Sayı: 18692 RESMİ GAZETE Sayfa: 25 

Türk Hava Kurumundan: 

ÇEŞİTLİ DEĞERLERDE TUTKALLI MAKBUZ (PUL) BASTIRILACAKTIR 
1 — örnek ve şartnamesine uygun olarak, çeşitli değerlerde 5.000.000 (5 Mil

yon) adet tutkallı (yardım pulu); kâğıt, baskı vs. bütün işçilik ve masrafları müte
ahhidine ait olmak üzere, teklif alma usulü ile bastırılacaktır. 

2 — İşin geçici teminatı 100.000,— TL. olup, kapalı teklif mektuplarının, temi
nat belgesini havi olarak en geç 26 Mart 1985 Salı günü saat 15.00'e kadar Ankara'da 
THK. Satmalma Komisyon Başkanlığına verilmiş olması gereklidir. 

3 — işin şartnamesi ve örnekleri mesai gün ve saatleri içinde Türk Hava Ku
rumu Genel Merkez Satmalma Komisyon Başkanlığında görülebilir. 

4 — Kurum, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 
3084/2-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

4500 TON MANGANEZ CEVHERİ SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve ikmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da: Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 - 5'deki Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Caddesi No: 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mek

tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 3 Nisan 1985 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilân olunur. 2860 / 2-1 • 

TCDD. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

6 KALEM FREZE ÇAKISI VE PLAKET UÇ SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 6 Kalem Freze Çakısı ve Palet Uç. 
1) RPP 01-050-12 SAE-40 Freze Çakısı 1 Adet 
2) RPN 30-063-12-Pı Freze Çakısı 1 Adet 
3) RFM 30-KPN-12-04-SG. S. 25 S. Plaket Uç 100 Adet 
4) TNUN 220416 OR 110 Plaket Uç 200 Adet 
5) LDMX 150605 BC 2,5 OR 110 Plaket Uç 200 Adet 
6) RINMX 15.06.05 BC 2,5 OR 110 Plaket Uç 300 Adet 
Sözleşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme su

retiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 27/3/1985 Tarih Çarşamba günü saat 14.00'de Müessesemiz 

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

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

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

6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden İşi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir. 2663 / 1-1 



Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE 12 Mart 1985 — Sayı : 18608 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden ı 

Malzemenin Cinsi Miktarı Teklif verme tarihi ve saati 

Sabit telsiz (VHF 100 Wathk) 10 Adet 24/5/1985 15.00 
El telsizi (UHF 1.5 VVatuk) 300 Adet 24/5/1985 15.00 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı telsiz cihazlarının, 2886 saydı Devlet İhale 
Kanununun 51. maddesinin (p) fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yurtdışındaki fir
malardan satınahnac aktır. 

2 — Bu malzemelere ait idari ve teknik şartnameler 10.000 TL.'sı karşılığında 
(Konur Sokak No. 42 Tedarik Şube Müdürlüğünden) temin edilir. 

3 — İhaleye katılacak firmalar, teklif edilen bedelin en az % 3 (yüzdeüc)'ü 
oranında yabancı bir bankanın kontrg aran tisine dayalı yerli bir banka tarafından 
tanzim edilecek geçici teminat mektubu vereceklerdir. 

4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Tedarik Şube Müdür
lüğüne verilmesi gerekmektedir. 

5 — İhaleye ait teklifler aynı gün saat 16 OO'da Tedarik Şube Müdürlüğünde 
açılacaktır. 

6 — İhaleye katılacakların şartname almak için yetki belgesi ile birlikte mü
racaat etmeleri ilan olunur. 3083/2-1 • 

Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesinden: 

ZEYTİNYAĞI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemizde kullanılmak üzere asit oranı % 5-10, görünümü hafif 

bulanık rengi sanmtrak, tortu eser, sabunlaşma indisi 190 - 95 olan 6 ton zeytinyağı 
satınalınacaktır. 

2 — İlgililerin kapalı teklif mektuplarını numuneleri ile birlikte 22/3/1985 
tarihinde Müessesemizde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. 

3 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
3079 /1-1 

Sümerbank Ahm ve Satım Müessesesinden: 

Potasyum Karbonat Satın alınacak tu-. 
Eskişehir Fabrikamız ihtiyacı 3200 Kg. Potasyum Karbonat Maddesi kapalı 

zarf usulü teklif temini ile satın alınacaktır. 
a) Son teklif verme tarihi 2/4/1985 dir. 
b) Tekliflerin en az üç ay opsiyunlu olması şarttır, aksi halde değerlendiril

meye alınmayacaktır. 
c) Teklifler kapalı zarfı havi olarak Müessesemiz veya Karaköy'deki Sümer

bank İstanbul Şubemiz hollerindeki Ahm Teklif Kutusuna belirtilen gün ve saatte 
atılmış olacaktır. 

Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte 
Müessesemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. 

Posta'daki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
d) Evsaf ve mubayaa şartnamesi Müessesemiz Alım III. Servisten bedelsiz 

olarak temin edilebilir. 
e) Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi ya

pıp yapmamakta kısmen yapmakta serbesttir. 
f) Teklif zarflarının üzerine Dosya Numaramız ve son teklif verme tarihi 

yazılacaktır. 2783 / ı-l 



12 Mart 1985 — «ayı : 18602 RESMİ GAZETE Sayfa: 27 

Türk Standardları Enstitüsünden : 

1 — TSE ihtiyacı için yurt dışından «Radyo Frekans Girişimi ölçme Cihaz
ları» satınalınacaktır. 

2 — Teklif vermek isteyen firmalar 22/3/1985 saat 18.00'e kadar 3.000 TL. 
mukabilinde Necatibey Caddesi No. 122 deki TSE Levazım Müdürlüğünden cihaz
lara ait şartnameleri almaları gereklidir. 

3 — Tekliflerin idari şartnamede belirtilen esaslar dahilinde verilmesi gerek
mektedir. 

Satınalmacak Cihazlar : 
Elektromagnetik Girişim (Interference) ve Alan Şiddeti ölçme Cihazları 

3081 /1-1 
• • • 

Adana Valiliğinden: 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda belirtilen işler 2490 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince (Mü

teahhit Nam ve Hesabına) Açık Eksiltme usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 — Eksiltme Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ihale Komisyonunda 

hizalarında belirtilen tarih ve saatinde yapılacaktır. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Adana Bayındırlık ve İskan Mü

dürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
A) Adana Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü namına hizalarında belirtilen 

geçici teminatını, 
B) 1985 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
C) (Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesi ile eki 

özel Şartnamede belirtilen ve Yapı Tesis Onarım İşleri İhalelerine katılma yönet
meliğine göre hazırlanmış olup Yapı Araçları Bildirisini, Sermaye ve Kredi imkan
larını açıklayan Mali Durum Bildirisini, ve eki Banka Referans mektubunu, Tek
nik Personel Bildirisini, Taahhüt Bildirisini ve en az işin keşif bedeli kadar işin ek
siltmesine girebileceklerini gösterir bir sıra nolu iş için (C) Grubu Müteahhitlik 
Karnesi aslını, İki sıra nolu iş işin İş Bitirme Belgesi aslını ibraz suretiyle) Bayın
dırlık ve İskan Müdürlüğünden eksiltmeye girme belgesi almaları lazımdır. 

5 •— Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/3/1985 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgi

ler ihale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif Geçici 
Bedeli Teminatı İ h a l e n i n 

İşin Adı TL. TL. Tarihi Saati 

1. Adana Kozan 1500 kişilik Kapa
lı Spor Sal. İkm. (Müteahhit 
Nam ve Hesabına) inşaatı 40.632.538 1.218.976 28/3/1985 10.00 

Perşembe 
2. Adana Merk. Atış Pongonu ve 

Sos. Tes. 3. Kıs. Ikm. (Müteahhit) 
Nam ve Hesabına) inşaatı 5.522.110 165.663 28/3/1985 11.00 

Perşembe 
3104/1-1 



Sayfa: 28 RESMİ GAZETE 12 Mart 1985 — Sayı : 18692 

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden.-

1 — 9.400.000 TL. keşif bedelli Tokat Merkez Y. Tb. 4. kısım ikmal inşaatı 2490 
sayılı Yasaya göre üstanci nam ve hesabına açık eksiltmeyle ihaleye çıkarılmıştır. 
Geçici teminat 282.000 TL.'dır. 

2 — Eksiltme 2/4/1985 Sah günü saat 14.00'de Tekel İşletmeleri Genel Müdür
lüğü merkez binası 11. ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğü Malzeme Grubu Müdür
lüğü ile Ankara, İzmir, Tokat Başmüdürlüklerinde görülebilinir. 

4 — Eksiltmeye girecek olanlar 28/3/1985 Perşembe günü çalışma saati biti
mine kadar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi uyarınca, 

a) Teknik personel beyannamesini, 
b) Taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarını bildiren mali du

rum bildirisini, 
c) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış 282.000 TL.'lık banka re

ferans mektubunu, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az işin keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin as
lını ve bir örneğini, 

e) ihaleye girmek isteyen üstenciler işyerini gezip gördükleri ve taahhüt ko
nusu işin ikmali için gerekli ilk etüdleri yaptıklarına dair Tokat Y. T. B. evi ve işleme 
atölyesi Müdürlüğünden alınmış «işyerine gelerek gerekli incelemeyi yaptı ve işye
rini gezdi gördü diye bir belgeyi, bir dilekçeye ekleyerek Tekel Genel Müdürlüğü 
Unkapanı - İstanbul adresine müracaatla İstanbul Karaköy'deki Yatırım Uygulama 
Grubu Müdürlüğünden ihaleye katılma belgesi almaları şarttır. 

Eksiltmeye girecek olanlar 
5 — a) Geçici teminat makbuzu, 
b) ihaleye katılma belgesini, 
c) Ticaret Odası belgesini, 
d) isteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. (Özel ve tescil edilme

miş ortaklıklar kabul edilmez.) istekli bir ortaklık olduğu takdirde; 
aa) idare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilen kayıtlı 

bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan ortaklık sfciline ka
yıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden son
ra alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin 
bu ortaklığın vekili olduğu gösterir noterden onaylı vekaletnameyi 2. maddede be
lirtilen komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

6 — Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve 
kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 2782 / 1-1 

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden: 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı olarak mühürlü numunelerimize göre 80.000 çift 
kışlık ile 60.000 çift yazlık çoraj) satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait ihale 27/3/1985 Çarşamba günü saat 15.30 da Başmüdürlük 
Alım - Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak ve bu işe ait şartnamesi 
mesai saatleri dahilinde büyükpostane binasındaki Malzeme Müdürlüğümüzden 
temin edilebilecektir. Mühürlü numuneleride ayrıca görülebilir. 

4 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecekleri kapalı 

yazılı teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30'a kadar makbuz mukabili Malzeme 
Müdürlüğümüze tevdi edilmesi gerekmektedir. 2502/2-2 



M a k i n a ve K i m y a E n d ü s t r i s i K u r u m u Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n 

(MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR) 
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa ar?-

edilmiştir. 
Şartnameleri Kurumun Genel Müdürlük Hurda Satış ve İstanbul Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00'te Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Geç. Teminatı ihale 
Malzemenin Cinsi M i k t a r ı B u l u n d u ğ u Y e r Lira Kr. T a r i h i 

82 - 26 « T o p s a t 1515» 
Mak. difransiyeli ö n ve arka 
84 - 191 « T o p s a t 1811» 
P i r i n ç h u r d a s ı (Kondens b o r u l a r ı ) 
83 - 178 « T o p s a t 1688» 
M u h . a r a ç l a r a ait muh. ebatta piston ( A l ü m i n y u m 
a l a ş ı m l ı ) 
84 - 189 « T o p s a t 1809» 
P i r i n ç h u r d a s ı ( B ü y ü k p a r ç a l a r halinde levha, mus
luk, vana uskur v.s.) 
84 - 161 « T o p s a t 1779» 
K a r ı ş ı k y a n m ı ş b a k ı r tel h u r d a s ı 
84 - 33 « T o p s a t 1681» 
M a k a r a l ı sahra kabl. 
84 - 82 (Topsat 1715» 
ö n ve arka difransiyeller 
84 • 219 « T o p s a t 1835» 
Y a n ı k elektrik motoru ve y a n ı k j e n e r a t ö r h u r d a s ı 
84 - 129 « T o p s a t 1764» 
M u h . lastik h u r d a s ı (Bisikletlere ait j a n t l ı ) 
84-219 « T o p s a t 1935» 
P i r i n ç t a l a ş ı (variller i ç e r i s i n d e ) 

8.000 K g . K ı r ı k k a l e H u r d a Ş a n t i y e s i 

5.000 K g . İ z m i t - S e y m e n H u r d a ve Malz . İ k m . Ş a n . 

10.000 K g . H u r d a i ş l e t m e s i M ü d ü r l ü ğ ü 

10.000 K g . Izmit-Seymen H u r d a ve Malz . Ikm. Ş a n . 

40.000 K . K ı r ı k k a l e H u r d a Ş a n t i y e s i 

15.000 K g . 

500 Ton » 

10.000 K g . » » 

7.000 K g . İ z m i t - S e y m e n H u r d a ve Malz . Ikm. Ş a n . 

8.000 K g . Izmit-Seymen H u r d a ve Malz . Ikm. Ş a n . 

150.000,— 21/3/1985 

250.000,— 

100.000,— 

500.000,— 

1.500.000,— 

150.000,— 

5.000.000,— 

250.000,— 

100.000.— 

400.000,— 
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I 
Korkuteli Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

DEPOSUNUN Parti M İ K T A R I Muh. Bedeli Geç. Teminat 
Adı Yol Durumu Emvalin Cinsi, Nev'i ve Kalitesi Adedi Adet M5. Dm3. Lira Kr. Lira Kr. 

Hacıbekâr Stablize 3. S. N. B. Çk. Tomruk 6 642 201,248 30.000— 183.000,— 
3. S. K. B. Çk. Tomruk 4 424 98,456 24.000— 72.000 — 

» 3. S. N. B. Çz. Tomruk 20 3391 710,283 25.000,— 537.500,— 
Marif Asfalt 3. S. N. B. Çz. Tomruk 7 1678 287,222 25.000,— 216.500,— 
Hacıbekâr Stablize Çk. Sanayi Odunu 10 1699 158,148 16.000/— 78.000.— 

» » Çz. Sanayi Odunu 11 2131 187,986 16.000.— 93.000.— 
Marif Asfalt Çz. Sanayi Odunu 7 1191 103.503 16.000,— 51.500.— 

T O P L A M 65 11156 1746,845 1.231.500,— 

1 — İşletmemizin Hacıbekâr ve Yazır Bölgelerinin Hacıbekâr ve Marif orman dışı depolarında bulunan yukarıda cins ve 
miktarı yazıb (65) parti çeşitli orman ürünlerinin % 50'si ile vergileri ve % 40 faizi peşin, % 50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat 
mektubu karşılığında olmak üzere model şartname uyarınca açık arttırman satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 28/3/1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13.00'de Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salo
nunda (İşletme Merkezinde) Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilan, şartname, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü. Akseki, 
Antalya, Bucak, Elmalı. Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, Kaş, Kumluca, Manavgat, Serik, Cevizli, Adana, Mersin, İstanbul, İsparta, 
Burdur, Konya, Denizli Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirti gün ve saatte 1985 yılı vizesi yapılmış kapasite belgelerini. Ticaret Odası belgesi, sicil tasdiknamesini 
ibraz etmek suretiyle İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 12.00 ye kadar geçici teminatlarını yatırmaları, banka mektubu vere
ceklerin işletme adını ve satış tarihini belirtmeleri, katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

3 KALEM KLİNGÎRİT VE AMYANT LEVHA SATINALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3 kalem klingirit ve amyant levha teknik şart

name, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı- zarfla eksiltme su
retiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 27/3/1985 tarih Çarşamba _ günü saat 14.45 de Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını eksilt

menin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir. 

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

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir. 2861 / 1-1 

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Dalaman Seka Fabrikasından Maltepe Cevizli'de bulunan Ambalaj Fab
rikasına gönderilecek miktarı idare lehine opsiyon olarak c/c 25 azalır, çoğalır 9715 
ton kroma kartonunun kara yolu ile kamyonlarla nakliyesi işi ihalesi açık eksiltme 
suretiyle Unkapanmdaki Genel Müdürlüğümüz Merkez binasında ve 11. İhale Ko
misyonunda 28/3/1985 günü saat 10.30'da yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Malzeme Grubu Müdürlüğünden 1.000 TL. karşılı
ğında alınabilir. 

3 — Geçici teminat: 2 695.912,50 TL.'dır. 
4 — İstekliler en az 3 ay süreli geçici teminat mektuplarını ve şartnamesinde 

istenilen diğer belgeleri İhale Komisyonuna vermiş olacaklardır., 
5 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

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

geçersizdir, llanen duyurulur. 2784 / 1-1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

Giresun İli Merkez İlçesine bağlı Alınca ve Çaykara köyleri hudutları içeri
sinde olup, aşağıda mevkii ve pafta numaraları belirtilen taşınmaz malların bulun
duğu Tapulama paftalarının 2859 sayılı Kanuna göre yenilenmesi yapılacaktır. 

Keyfiyet Tapulama ve Kadastro paftalarının Yenilenmesi hakkındaki Kanu
nun 2. maddesi uyarınca ilân olunur. 

Çeşitli ilân 

Köyü Mevkii 
Pafta 

Numarası 

Alınca 
Çaykara 

Tayyaredüzü 
Abacıbükü, 
Kavak Alçardak 

1,2 
9,10,11,12,14 

2862 / 1-1 
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Başbakanlık Basımevi Diter Sermaye İstetmedi Müdürlüğün
den : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca bastırılan ve 1 Mart 1985 ta 
rihinden itibaren mecburi uygulamaya konulacak olan Perakendf 
Satış Fişlerinin Ankara 11 sınırları içinde basım ve dağıtımını yap 
maya İşletme Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. 50 adetlik herbir 
cilt 125,— TL. den satışa sunulmuştur. Perakende Satış Fişlerini 
satın almak isteyen sayın esnaflarımız İşletme Müdürlüğümüze mü
racaatlarında kimliklerini, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numa 
rasını gösterir belgeyi ve kaşelerini getirmek (mecburiyetindedirler. 
Kendileri adına hareket edenlere ise yetki belgeleri vermeleri gerek 
mektedir. 

İsteklilere duyurulur. 
9- - . 

Resmî Gazetede 8/12/1983 ile 17/7/1984 tarihleri arasında yayımlanan 
mevzuatın Resmî Gazete tarih ve sayısı ile Düstur, Tertip ve Cilt'ini belirten 
FİHRİST % 10 KDV dahil 330.— TL. karşılığında. 5 inci tertip 22 cilt DÜS
TUR ise iki kitap halinde % 10 KDV dahil 7.150,— TL. karşılığında Resmi Ga
zete satış büromuzdan temin edilebilir. 

Posta ile talepte bulunanlar, Fihrist için 150.— TL. Düstur için 500.— 
TL. Posta ücretini de ilave ederek Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - ANKARA 
640/65 numaralı İşletmemiz hesabına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu ya
tırıma ait belgeyi veya fotokopisini göndermeleri gereklidir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Rmai Gaarte Fttu-Utl 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

3 1 6 1 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi. Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 1 

3 1 6 2 2 1 . 2 . 1 9 0 7 Tarih ve 8 3 2 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna Ü ç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 15 

— İlanlar 1 9 

B A Ş B A K A N L I K B A S I M E V İ 


