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M A D D E 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
Ancak, işverenlerden bu hizmetlerle ilgili masraflar alınabilir;
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20/5/1985

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından
Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 3201

Kabul Tarihi • 8.5.1985

Amaç ve kapsam
M A D D E 1. — 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen
ve belgelendirilen çalışma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda herbirinde bir yıla kadar olan işsizlik sureleri ve yurt dışında ev kadını olarak geçen
süreleri, 2 nci maddede belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim, kesenek ve
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karşılık ödenmemiş olması ve istekleri halinde bu Kanun hükümlerine göre sosyal
güvenlikleri bakımından değerlendirilir.
Tanımlar
M A D D E 2. — Bu Kanunda g e ç e n :
a) Sosyal güvenlik kuruluşları,- T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu ( B A Ğ - K U R ) ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci madde
sine tabi sandıkları,
b) Sosyal Güvenlik Kanunları.; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal
Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanunu, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara ait ek ve değişiklik
leri.
c) Sürelerin Değerlendirilmesi; Türk vatandaşlığını haiz olanların 1 inci
maddede belirtilen sürelerinin istekleri halinde değerlendirilmesini,
d) Dolar; Amerika Birleşik Devletleri para birimini,
ifade eder.
Başvurulacak kuruluşlar
M A D D E 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yurda kesin dö
nüş yapanlar, kesin dönüş tarihinden itibaren;
a) Sosyal güvenlik kuruluşlarından hiç birine tabi bulunmamaları halinde,
Sosyal Sigortalar Kurumuna,
b)

Ev kadınları

c)

Prim, kesenek ve karşılık ödediği sosyal güvenlik kuruluşuna,

Bağ-Kur'a.

Yazılı istekte bulunmak ve yurt dışında geçen sürelerin tamamını veya dile
diği kadarını döviz olarak ödemek şartıyla borçlanabilir. Borçlanılan süreler ilgili
sosyal güvenlik kanunlarındaki esaslar dahilinde değerlendirilir.
Yurda kesin dönüş yapmış olanların borçlanmayla ilgili yazılı isteklerini sos
yal güvenlik kurumuna kesin dönüş tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde yapma
ları gerekir.
Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra iki
yıllık müracaat süresi içerisinde ölenlerin hak sahipleri de ölüm tarihinden itiba
ren iki yıllık süre içerisinde ilgili sosyal güvenlik kurumuna m ü r a c a a t etmek sure
tiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.
Döviz ile değerlendirme
M A D D E 4. — Sosyal güvenlik kuruluşlarınca döviz ile değerlendirilecek sü
relerin her bir günü için tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karşılık borcu tu
tarı bir dolardır. Dövizin cinsi ve miktarı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirile
bilir. Değişen miktar, tahakkuk ettirilmiş borçlarının tamamını ödememiş olanla
rın bakiye borç sürelerine de uygulanır.
Ancak, T.C. Emekli Sandığınca yapılacak
borçlanmalarda ilgililerin Türki
ye'den ayrılmadan önce, Sandığa tabi hizmetlerinden en son bıraktıkları ve öğre
nim durumları İtibariyle alacakları derece ve kademelerine her ay için borçlana
cakları sürenin tamamı eklenmek suretiyle bulunacak sürenin her yılı bir kade
me, her üç yılı bir derece sayılmak ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Ka
nunun değişik 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere
tespit edilecek derece ve kademe ile Sandığa m ü r a c a a t tarihindeki katsayı, gösYasama Bölümü Sayfa : 2
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terge ve kesenek karşılık oranlan esas tutulmak suretiyle bulunacak Türk parası
karşılığı dolar tespit edilir.
T.C. Emekli Sandığına tabi görevden ayrıldıktan sonra emeklilik kesenekle
rini almak, toptan ödeme yapılmak veya hak kazandıkları toptan ödeme kesenekleri
zaman aşımına uğramak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenler, geçen sürelerini, al
dıkları paraları aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar hesaplanacak % 5 faizi
ile birlikte, toptan ödemeleri veya kesenekleri zamanaşımına uğramış bulunan
ların zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak toptan ve defaten ödemeleri
şartıyla T.C. Emekli Sandığına borçlanabilirler.
İstek sahipleri, tahakkuk ettirilen döviz borçlarını T.C. Merkez Bankasına
veya yetkili bankalara satmak, karşılığı Türk parasının borçlanma işlemini yürü
ten sosyal güvenlik kuruluşuna intikali hususunda bankaya talimat vermek, döviz
alım bordrosunun bir nüshasını sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz etmek suretiyle
mükellefiyetini yerine getirmiş olurlar.
istek sahiplerinin, dolar dışında ödemek istediği döviz tutarı, T . C . Merkez
Bankası veya yetkili bankalarca, dolara göre çapraz kur uygulamak suretiyle satın
alınır.
Süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı
M A D D E 5. — Yurt dışındaki çalışılan sürelerinin tespitinde, bunu belirten
ve istek sahibinin ibraz edeceği ispatlayım belgelerin, ev kadınlarının ise, pasa
portundaki kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak
üzere gün sayıları esas alınır, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün hesaplanır.
Sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün
sayısı, prim ödeme gün sayıları ile fiili hizmetlerine katılır. Sigortalılığın başlan
gıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, sigortalılığın başlangıç tarihi, borç
lanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin
sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borç
lanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir.
Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi
M A D D E 6. — A) Bu Kanuna göre değerlendirilen sürelere istinaden aylık
tahsisi yapılabilmesi için-,
a) Yurda kesin dönülmüş olması,
b) Tahakkuk ettirilen' döviz borcunun tamamının ödenmiş olması,
c) Döviz borcunun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunul
ması,
Şarttır.
Yukarıdaki şartları yerine getirenlerden tahsise hak kazananların aylıkları,
yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılmak üzere ilgili sosyal
güvenlik kurumu kanunu hükümlerine göre bağlanır.
B) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan
tekrar yurt dışında çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihi takip
eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.
Bunlardan yeniden kesin dönüş yapanların, bu hizmetlerini 4 üncü madde
hükümleri gereğince borçlanmaları şartıyla aylıkları bu süreler de dikkate a l ı n a
rak yeniden hesaplanır. Bu borçlanmayı yapmayanların eski aylıkları yurda kesin
dönüş tarihini takip eden ay başından itibaren müracaatları üzerine tekrar öden
meye başlanır.
T.C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylığa ait esaslar
M A D D E 7. — T.C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylıklarda, ilgililerin Tür
kiye'den ayrılmadan önce Sandığa tabi hizmetlerinde en son bıraktıkları derece
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ve kademelerindeki kıdemlerine, öğrenimleri itibariyle girebilecekleri derece ve
kademe daha yüksekse bu derece ve kademeye göre borçlanacakları sürenin ta
mamı eklenmek suretiyle bulunan sürenin her yılı bir kademe, her üç yılı bir de
rece sayılmak ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesinde belirlenen yükselebilecekleri dereceleri geçme
mek üzere tespit edilecek derece ve kademeleri ile Sandığa m ü r a c a a t tarihindeki
katsayı ve gösterge esas tutulur.
Bu Kanundan yararlanamayacaklar
M A D D E 8. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra. 30.5.1978 ta
rih ve 2147 sayılı Kanun ve sosyal güvenlik kanunlarına göre kendilerine veya
hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlanması için m ü r a c a a t edip
de aylığa hak kazanmış durumda bulunanlar bu Kanundan yararlanamazlar.
Kısmi aylıklar
M A D D E 9. — Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle sosyal gü
venlik kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış
olanlar, talep ettikleri takdirde, 4 üncü madde hükmüne göre tahakkuk ettirilen borç
larını tamamen ödemeleri şartıyla kısmî aylıkları, borçlarını ödedikleri tarihi ta
kip eden aybaşından itibaren tam aylığa çevrilir. Bu uygulamada borç miktarının
tahakkukunda sözleşme akdedilen ülkenin sigorta kurumlarınca gönderilmiş olan
hizmet cetvelindeki, tam aylığa yeterli olan gün sayıları nazara alınır.
Ancak, istekleri halinde sigortalı veya hak sahipleri, hizmet cetvelindeki
gün sayılarının tamamını da borçlanabilirler.
Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile transferi sağlanan primlerin iadesi
M A D D E 10 — Türk vatandaşları hesabına yabancı ülkelerdeki sosyal güven
lik kurumlarına yatırılmış bulunan primlerin, ülkelerarası anlaşmalarla Türkiye'ye
transferlerinin sağlanması halinde;
a) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin tamamını bu Kanuna göre
borçlanarak, tahakkuk ettirilen döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer olunan
primlerin tamamı,
b) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin bir kısmını bu Kanuna göre
borçlanarak tahakkuk ettirilen döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer olunan
primlerin borçlandıkları süreye isabet eden orandaki miktarı,
Transfer tarihindeki cari kur üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak ilgili sos
yal güvenlik kuruluşunca sigortalıya, hak sahiplerine veya mirasçılarına iade edi
lir.
M A D D E 11. — 1479 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunan ve bu Kanuna göre
yurt dışında geçen çalışma sürelerini Bağ - Kur'a borçlananların borçlandıkları sü
reler, B a ğ - K u r d a n ayrıldıkları son basamak üzerinden, talebe bakılmaksızın ba
samak intibakında değerlendirilir.
Ancak 1479 sayılı Kanunun değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile
52 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Yönetmelik
M A D D E 12. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esaslar Devlet Bakanlığı
ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığınca üç ay içinde müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yurda
dönmüş olmakla birlikte, 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre hizmet sürele
rini değerlendirmemiş olanlar;
a) Prim, kesenek ve karşılık ödemek suretiyle sigortalısı veya iştirakçisi
olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna;
b) Sosyal güvenlik kuruluşlarından hiçbirine tabi bulunmamaları halinde
Sosyal Sigortalar Kurumuna;
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok iki yıl içinde yazdı
istekte bulunmak.
Yurt dışında geçen sürelerinin tamamını veya dilediği kadarını. 4.üncü mad
de hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek borç miktarını ödeme tarihindeki dola
rın, Türk Lirası karşılığı esası ile ödemek,
Suretiyle değerlendirebilirler.
GEÇİCİ M A D D E 2. — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun hükümleri ile bu
Kanun hükümlerinden yararlanmadan ölenlerin hizmet yetersizliği sebebi ile sos
yal güvenlik kanunlarına göre aylık tahsisi yapılmayan hak sahipleri, ilgili sosyal
güvenlik kuruluşlarına müracaatları halinde ölen kimsenin yurt dışında geçen ve
aylık bağlanmasına yeterli olan sürelerini belgelemek şartı ile 4 ve 5 inci madde
hükümlerindeki esaslara göre borçlanmak ve borçlarının tamamını ödemek sure
tiyle değerlendirebilirler.
Ancak, 4 üncü madde hükümlerine göre tahakkuk ettirilen borç miktarı,
ödeme tarihindeki doların Türk Lirası karşılığı esas alınarak hesap ve tahsil edilir.
Yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanmakla birlikte sigortala veya işti
rakçinin ölümünden dolayı ve hizmet yetersizliği sebebiyle kendilerine ilgili sosyal
güvenlik kanunlarına göre toptan ödeme yapılmış bulunan hak sahipleri, ölenin
bu hizmetleri ile birlikte aylığa hak kazanmaları halinde, toptan ödeme olarak ken
dilerine ödenen meblağ, bağlanan aylıklardan 1/4 oranında mahsup edilerek tah
sil edilir.
Bu madde hükmüne göre aylığa hak kazananlara borçlarını ödedikten sonra ilgili sosyal güvenlik kurumuna yapacakları yazılı istek tarihlerini takip eden
aybaşından itibaren aylık bağlanır.
GEÇİCİ M A D D E 3. — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre kazanılmış
hak saklıdır.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna
göre borçlanma isteğinde bulunanlardan işlemleri tamamlanmamış olanların, bu
işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar, haklarında 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre borçlanma işlemleri tamamlanmış
olanlardan, aylık bağlanması talebinde bulunmayanlar veya aylık bağlanması ta
lebinde bulunup da, aylığa hak kazanamayanlar ile borçlanma işlemleri henüz ta
mamlanmamış olanlar, istekleri halinde bu Kanunun hükümlerinden yararlanabi
lirler.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 30.5.1978 tarih ve
2147 sayılı Kanun gereğince T . C . Emekli Sandığına borçlananlardan,
sandıkça
emekli aylığı bağlanmış olanların kendileri, dul ve yetim aylığı bağlananların dul
ve yetimleri tarafından m ü r a c a a t edilerek, borçlanmaları bu Kanunun 4 üncü mad
desi gereğince m ü r a c a a t tarihindeki tutara çıkartılır. Aradaki fark kendilerine
ödenen emekli, dul ve yetim aylıklarının % 15"i oranında kesilir. Aylıkları da borç
landıkları süreler gözönüne alınarak 7 nci madde gereğince yükselebilecekleri de
rece ve kademe üzerinden ve m ü r a c a a t tarihini takibeden aybaşından itibaren yük
seltilir.
Kaldırılan hükümler
M A D D E 13. — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış
tır.
'
Yürürlük
M A D D E 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20/5/1985
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
Kanun No. 3202

Kabul Tarihi : 9.5.1985
BİRİNCİ KISIM
Amaç. Görev ve Teşkilat

Amaç
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığına
bağlı katma bütçeli ve tüzelkişiliği haiz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ku
rulması, teşkilat, görev ve yetkileri ile ilgili esasları düzenlemektir.
Görev
M A D D E 2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Devlet ve i l yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme
birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yol
ları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarım yapmak, mevcutları geliştirmek,
trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaret
leri düzenlemek,
b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun
bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliş
tirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt,
hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan
tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,
c) Baraj, havaalanı, fabrika, savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin
inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaş
tırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda
kalanlardan, geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen
ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köy
leri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin
mahalle,
kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak,
tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek,
d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin' yol, su, elektrik, kanalizasyon tesisle
rinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere
gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esas
ları tespit etmek ve yürütmek,
e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli
içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek ol
mak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve
köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifamda
bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların
ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yer
leşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek.
Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimen
kul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek,
Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu
olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağh yer
leşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu
fıkra hükmü uygulanır.
f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan ya
bani fıstıklık, zeytinlik, sakızhk. harnuptuk, fundalık, makilik, çayır ve meraların,
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alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları
hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak,
g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan
taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli
hale getirmek,
i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden" alman veya her ne suretle
olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi
tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sula
ması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak,
Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekil
leri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkânları ölçüsünde
toplulaştırılmasını yapmak,
j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini
kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal,
ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak, (Baraj ve elektrik istihsaline ma
tuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla
olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
muvafakati gerekir.)
k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde
birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya
döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletme
lere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,
1) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesisle
rinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,
m) 1306 sayılı İskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler
için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarını ve ihtiyaç sahiple
rine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve
kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy
içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve
yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskân Fonunu kullanmak ve bu
fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,
n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan
köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek
maksadıyla kredi vermek,
o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göç
men kabul etmek,
p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak
olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve
Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih,
ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve
tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile
Hazine adına tescilini sağlamak,
r) Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt
proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak.
s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle
işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici tel
siz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak.
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yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kul
lanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek
ve kontrol etmek,
t) Her türlü alet - edavat, taşıt ve makineler ile donatımlarım, bunların iş
letilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak,
icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak
kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,
u) Diğer kanunlarla ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek
görevleri yapmak.
Teşkilat
M A D D E 3. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından
meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilatı
M A D D E 4. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile da
nışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.
Genel Müdürlük merkez teşkilatı ek - 1'de gösterilmiştir
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
M A D D E 5. — Genel Müdür, genel müdürlük kuruluşunun en üst amiridir.
Genel müdürlük hizmetlerinin mevzuata. Bakanlığın
a m a ç ve politikalarına ve
milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak
yürütülmesini ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.
Genel Müdür, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup. ge
nel müdürlük merkez ve t a ş r a teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarım
denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Genel müdür yardımcıları
M A D D E 6. — Genel müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yar
dımcısı olup, genel müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş
bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uy
gun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç Genel
Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uy
gulanmasını temin, takip ve kontrol ederler.
Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört genel müdür yardımcısı gö
revlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
M A D D E 7. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün anahizmet birimleri şun
lardır :
a) Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı,
b) Arazi ve İskân Dairesi Başkanlığı.
c) Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı,
d) Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı.
e) Sulama Dairesi Başkanlığı.
f) Köy İçmesuları Dairesi Başkanlığı,
g> Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı,
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Köy içi inşaat Dairesi Başkanlığı,

i) İşletme Dairesi Başkanlığı.
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı
M A D D E 8. — Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Köylerin; yol, köprü, içme ve kullanma suları ile askerî garnizonların iç
me ve kullanma sularının etüt ve proje işlerini,
b) Yol, köprü ve içmesuyu tesislerine ait sanat yapılarının tip projelerini,
c) Merkez ve taşra kuruluşlarında kurulacak çeşitli tesislerin plan ve pro
jelerini,
d) Merkez ve taşra kuruluşlarının tesis sahalarının imar planlarım ve imar
planı değişikliklerini,
e) Dere, göl ve barajlardan su almak ve su tasfiye tesislerinin özel proje
lerini,
f) içmesuyu tahlilleri ile toprak ve bitum deneylerini; yapmak ve yaptırmak,
g) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak
harita raporlarını yapmak ve yaptırmak,
h) Genel Müdürlük hizmet ve görevleri ile ilgili olarak fiyat
yapmak ve birim fiyatlarını hazırlamak,
i)

analizlerini

Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Arazi ve iskân Dairesi Başkanlığı
M A D D E 9. — Arazi ve iskân Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük hizmetleri için; ihtiyaç duyulan arsa ve araziyi satın
alma, kamulaştırma veya Hazineden tahsis yoluyla temin etmek,
b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya özel
mülkiyetinde
bulunup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan, orta malı olup ihtiyaç fazlası ola
rak tespit edilen, Devletçe ıslah edilen göl, nehir ve bataklıklardan kazanılan arazi
ve arsaları Hazine acuna tescil ettirmek, belediyelere devredilen veya devredilecek
olup d a kullanılmayan arsa ve arazilerden uygulama, gelişme ve rezerv sahalar
dahil, belde imar uygulamaları nazara alınarak bedeli mukabilinde satın almak,
ve tahsis işlemlerini yürütmek,
c) Arazi ile ilgili mülkiyet tespiti, ölçü ve harita yapılması, köy imar planı
uygulaması ile Hazine adına tescil ve mülkiyet devrine esas ifrazen tescil işlemini
yapmak,
d) Koy ve belde halkının mevcut hayvan varlığı ihtiyacı için müştereken
kullanmaları amacıyla arazi kullanma kabiliyeti ile iklim özellikleri ve üzerindeki
bitki örtüsü dikkate alınarak tarım arazisinden uygun görülenlerin bu Kanun ve
Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca mera, yaylak, kışlak,
çayır ve benzeri arazi olarak tespit, tahdit ve tahsis etmek, tahsisli olanların tah
sis amacını değiştirmek veya yenilemekle ilgili işleri yürütmek,
e) İskân kanunları ile ilgili olarak, yatırım uygulamasına alınacak hizmet
lerin uygulama öncesi her türlü ön etüt ve kesin etüt çalışmalarını yapmak,
f) Yurdumuza gelen göçmenlerin yurda kabulleri ile ilgili işlemlerinin ya
pılacağı süre içerisinde iaşe ve ibadelerini sağlamak, bu göçmenlerin ve yurt içinde
iskân edileceklerin özel mevzuatına göre iskânlarının sağlanmasına ilişkin bütün
işlemleri yürütmek,
g) Devletçe yapılacak baraj, havaalanı, fabrika gibi ekonomik ve savunma
ile ilgili tesislerin kurulması, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması amacıyla ya
pılacak kamulaştırmalar' veya özel kanunların uygulanması dolayısıyla taşınmaz
mallarını kısmen veya tamamen terketmek zorunda kalanların iskânlarını sağlamak,
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h) Köylerde ve kırsal alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy gelişme mer
kezlerinin kurulması amacıyla, ilgili mevzuata göre toplulaştırma, nakil ve iskân
gelişme alanı tefriki ile ilgili çalışmalarını yürütmek,
i) Ülkemizin muhtelif bölgelerinde yaşayan göçebe ve gezgincilerin iskân
larını sağlamak,
j) Arazi ve mera talepleri ile ilgili hususların incelenmesi ve sonuçlandırıl
ması işlerini yapmak,
k) Evvelce dağıtılan arazilerde Danıştay, mahkeme ve idare kararlan gere
ğince yapılması lüzumlu tashih ve ıslah işlemlerini dağıtım tarihindeki meri hüküm
lere göre yürütmek,
1) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki meri mevzuat hüküm
lerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,
m)

Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı
M A D D E 10. — Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığının görevleri şun
lardır :
Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile köy belediyelerinin ve bunlara
bağlı yerleşme birimlerinin yolları, orman yolları, orman içi yolların -.
a) Önceden tespit edilen yol ağlarının yapımım, onarımını, bakımını.
b) Gerektiğinde asfalt yapımım,
c) Sanat yapılarını ve köprülerini.
d) Her türlü bina ve tesislerini,
e) Her. türlü protokollü işleri.
f) Trafik Kanunu ile verilen görevleri,
g) Konuları ile ilgili eğitim hizmetlerinin ihtiyaç programlarını hazırlamak,
keşiflerini yapmak ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idarî işlerinyürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını, kontrolünü-,
Yapmak ve yaptırmak.
h) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı
M A D D E 11. — Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığının görevleri şun
lardır :
a) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım ara
zileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer
tesisleri yapmak ve yaptırmak,
b) Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin
kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, gerekli tesisleri yapmak ve
yaptırmak,
c) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lt.'ye kadar olan sulama tesislerinin
kurulması, ıslahı ve tevsii ile alakalı etüt, planlama, proje ve programları yapmak,
yaptırmak ve uygulamasını sağlamak,
d) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sulama Dairesi Başkanlığı
M A D D E 12. — Sulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Devlet arazilerinin ıslahı, iman ve tarıma uygun hale getirilmesi,
b> Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri
ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
c) Sulu ve kuru tarım arazilerinde toplulaştırmaya uygun arazi sahipleri
çoğunluğunun isteğine bağlı arazi toplulaştırılması için; etüt, planlama, program
ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, tasdikini yapmak, uygulama işlerini yap
mak, yaptırmak.
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Toplulaştırma sonucunda verilen yeni parselleri maliklerin adına tescil ettir
mek, ifraz işlerine konu olmasını önlemek için tapu siciline şerh vermek ve uygu
lamada gerekli görüldüğü zaruri hallerde kamulaştırma yapmak.
Toplulaştırma esas ve usullerinin nasıl yapılacağını yönetmelikle belirlemek.
d) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Köy Içmesuları Dairesi Başkanlığı
M A D D E 13. — Köy İçmesuları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli
içme suyu temin etmek,
b) Bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesis
lerden su almak amacıyla a r ı t m a su alma tesislerini yapmak ve yaptırmak,
c) İkmal edilmiş köy içmesuyu tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak ve
yaptırmak.
d) Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak,
gerektiğinde
tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak,
e) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçek
leştirmek,
f) Devlet kurum ve müesseseleri ile kamu tüzelkişileri, dernekler, koopera
tifler, kurum ve gerçek kişiler tarafından vaki olacak içmesuyu ve sondaj talep
lerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabili yapmak,
g) Genel müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı
M A D D E 14. — Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin elektrifikasyonu için;
a) Hidroelektrik santrallarının etüt, proje, şebeke ve tesislerini,
b) Güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynak ve tesislerini araştırmak, etüdü ve
projelendirilmesi ile gerekli tesislerini,
c) Terfih içme, kullanma ve sulama suyu inşaatlarının enerji besleme tesis
lerini,
d) Genel Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili bütün bina, tesis ve
sahaların
elektrik, telsiz ve telefon proje ve tesisatlarını,
e) Her türlü protokollu işleri, yapmak ve yaptırmak,
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı
M A D D E 15. — Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
al Köylerin ve kasabalar ile nakli ve toplulaştırılması gereken köy, mahal
le, mezra, kom vb. yerleşme üniteleri diğer iskân hizmetleri için, fizikî yerleşmenin
düzenlenmesi ile ilgili gerekli imar planlarının ekonomik, sosyal ve fiziki altyapı
tesislerinin projelerini, yerleşme yerini iklim ve fiziki özelliklerine uygun olarak ha
zırlamak ve hazırlanan bu projelere göre bütün inşaat uygulamalarını yapmak ve
yaptırmak,
b) Nakli ve toplulaştırılması gerekmeyen köylerde vatandaşların konut ve
tarım işletme tesisi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamaması halinde proje ve tek
nik yardım desteğinde bulunmak,
c) Konut, tarımsal işletme ile ilgili tesislerin kredili inşaat uygulamalarını
denetlemek,
d) Genel Müdürlüğün her türlü bina ve tesislerini yapmak ve yaptırmak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
İşletme Dairesi Başkanlığı
M A D D E 16. — İşletme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İskân Kanunu ile Fonun mali konularla ilgili uygulamalarını yürütmek
ve günün şartlarına göre tadil tekliflerini yapmak,
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b) Yıllık harcama planları yaparak ö z e l İskan Fonu mevcutlarını en verimli
şekilde değerlendirmek ve yatırımlarını gerçekleştirmek,
c) Harcama planı ve çalışma programına uygun plasman
sağlamak, uygulamalarla, nakdi gerçekleşmelerini izlemek,
d)

gönderilmesini

Merkez ve taşrada yapılan harcamaların mevzuata uygunluğunu sağla

mak,
e) Merkezde ve taşrada Özel İskân Fonundan yapılacak satın almalar için
gerekli talimatları vermek, tahakkukunu tamamlayıp mahsubunu yapmak,
f) Fonun para, mal ve kıymetli evrakını muhafaza etmek, bununla ilgili ka-.
yıtları tutmak,
g) Diğer kuruluş fonlarından kaynaklanan ve Genel Müdürlükçe yerine ge
tirilmesi istenen hizmetler için Fona yatırılacak paraların kayıtlarını tutmak, har
camalarını yapmak veya yaptırmak, hizmet sonunda kayıtlarını kapatmak,
h) Yıllık program ile projelerden tasvip edilenlere Özel İskân Fonundan ko
nut, tarım işletme tesisleri inşaatı kredisi açmak, borçlandırmak ve-geri ödemeleri
ni takip etmek,
i) Yıl sonlarında bilanço çıkartmak ve bilançoya esas muhasebe kayıtlarını
tutmak. Merkez ihale Komisyonunun çalışmalarına katılmak ve ihale işlemlerini
tamamlamak,
j) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren konularda kontrol
lü Zirai Kredi Özel Proje Fonu için teknik yardım projeleri hazırlamak ve hazırlat
mak, tasdik etmek, uygulamalarına yardım edilmesini ve kontrolünü sağlamak.
k) Ziraî sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı çalışmalarıyla ilgili tesis
leri işletmek üzere çiftçilerin birlikler, kooperatifler halinde teşkilatlandırılmasını
teşvik etmek ve yardımcı olmak,
1) Köylerde ve kırsal alanda Genel Müdürlükçe yapılan tesislerin; yapım,
bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait bu tesislerden yararlananlar
tarafından yapılacak geri ödeme işlemlerini, yönetmeliğinde belirtilen esaslar da
hilinde yürütmek.
m) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
M A D D E 17. — Genel Müdürlüğün danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
M A D D E 18. — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel
Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.
Genel Müdürlük merkez ve t a ş r a kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlem
leri ile ilgili olarak;
a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak,
b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak,
c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan
ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak
ve Genel Müdüre sunmak,
d) Özel kanunlarla ve Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak
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Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dâiresi Başkanlığı
M A D D E 19. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi
görevleri şunlardır'.

Başkanlığının

a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık program
lar, Bakanlar Kurulu Kararlan ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek ve bu esaslara
uygun olarak genel müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanma
sına yardımcı olmak,
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda ön
celikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbîrlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi
için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şe
kilde kullanılmasını sağlamak üzere genel müdürlük bütçesini plan ve program
esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarını hazırlamak, gerekli is
tatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programlan ile genel müdürlük yıllık çalışma program
larının uygulanmaları sırasında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan, çözüm
lenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve
metot hizmetlerini yürütmek,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında genel
müdürlük görüşünün tespitine yardımcı olmak,
h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak,
i) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanıl
ması ile ilgili araştırma çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
M A D D E 20. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının düzenledikleri sözleşme ve şartname
taslaklarını incelemek ve bunların Kanun ve hukuka uygunlukları ile uygulama
dan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek.
b) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen
inceleme
ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlem
leri yapmak.
c) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan ka
nun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukukî yönden
görüş bildirmek,
'd) Genel Müdürlük t a ş r a teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkez
den veya yerinde denetlemek,
e) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüş
lerini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazır
lamak,
f) Adlî ve idarî davalarla her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazır
lamak, adlî, idarî davaları ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daire
leri dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil et
mek.
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Bu hizmetleri yürütmek amacıyla Genel Müdürlükçe istihdam edilecek avu
katlara, avukat sıfatına haiz hukuk müşavirleri ile bu hizmette çalışan memurlara
mahkemelerce takdir edilecek vekâlet ücretleri hakkında 2 Şubat 1929 tarih ve 1389
sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hak
kında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler
M A D D E 21. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şun
lardır
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı,
d) Savunma Uzmanlığı.
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
M A D D E 22. — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardıra) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili
çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle
ilgili işleri yapmak,
c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin, mevzuat ve
yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık Per
sonel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbir
ligini sağlamak.
d) Genel Müdürlük merkez personeli ile gerektiğinde taşra personeline ait
tahakkukla ilgili bütün işlemleri yapmak,
e) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
f) Her türlü yayın ve tanıtma faaliyetlerini yürütmek, baskı ihtiyacını karşı
lamak, telif ve tercüme hakları ile ilgili işlemleri yürütmek,
g)

Dış ilişkilerle ilgili başta personel olmak üzere diğer iş ve işlemleri yürüt

h)

Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

mek,
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
M A D D E 23. — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili
hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürüt
mek,
c) Genel Müdürlüğün mali 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) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yarar
lanmalarını sağlamak,
g) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini
takip etmek. Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.
h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
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i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler düzenlemek,
bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
j) Genel evrak, arşiv ve dokümantasyon hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek
ve yürütmek,
k) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
M A D D E 24. — Makine İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;
a) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği iş makineleri, ekipman ve ye
dek parçaların anateknik özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satan alınması
için teklifte bulunmak,
b) Makine, ekipman ve yedek parçaların dağıtımı ile transferini yapmak
ve ikmal sistemini ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirmek,
c) Teşkilat atölyelerinde malzeme, yedek p a r ç a ve teçhizat üretimini plan
lamak ve gerçekleşmesini sağlamak,
d) Makine, ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arı
zaların giderilmesi için gerekli etüt ve tadilatları yapmak, yaptırmak,
e) Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim
ve icra etmek, satış ve değerlendirilmesini sağlamak,
f) Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,
g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Savunma Uzmanlığı
M A D D E 25. — Savunma Uzmanlığı, özel kanunda ve diğer kanunlarda gös
terilen görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı
T a ş r a teşkilatı
M A D D E 26. — Genel Müdürlük t a ş r a teşkilatı; köy hizmetlerinin özelliğinin
bir gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak bölge müdürlükleri ile müdürlükler
den teşekkül eder.
Taşra teşkilatı kuruluşu
M A D D E 27. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından:
a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Ba
kanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu,
b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç
hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık,
Yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
M A D D E 28. — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatımn her kademe
deki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel
Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun ola
rak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve so
rumluluğu.
M A D D E 28. — Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda
Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan görevli ve yetkilidir.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
M A D D E 30. — Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahallî
idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.
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Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi
M A D D E 31. — Genel Müdürlük kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu
hizmetleri, Bakanın direktifi istikametinde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle
düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri
M A D D E 32. — Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkileri
nin bir kısmım astlarına devredebilir/Ancak yetki devri, yetki devreden amirin so
rumluluğunu kaldırmaz.
Bölge müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve Genel Müdürlüğün
t a ş r a teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerinden dolayı
Genel Müdüre karşı sorumludur.
Genel Müdür; avukat bulunmaması halinde, Genel Müdürlük leh ve aleyhine
açılmış ve açılacak davalarda ve icra işlerini takipte, görevlendireceği bir memuru
yargı mercilerinde ve İlgili dairelerde kendisini temsile yetkili kılabilir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
M A D D E 33. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan
Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı memurlarından kadro dereceleri;
a)
b)

1-4 derece olanlar Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile,
5-15 derece olanlar Genel Müdürün onayı ite,

Atanırlar.
Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü kademelere dev
redebilirler.
Kadrolar
M A D D E 34. — Kadroların tesbit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara
ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre
düzenlenir.
Plan ve programlar
M A D D E 35. — Genel Müdürlük, kalkınma plan ve yıllık programlar çerçeve
sindeki esaslar dahilinde yatırım program ve projelerini hazırlar. Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığı kanalıyla Devlet Planlama Teşkilatına gönderir. Yıllık bütçe
nin kanunlaşmasını müteakip, yıllık yatırım ve çalışma programını hazırlar ve Ba
kanın onayı ile programlan uygular.
Köy ve orman yolları ağı
M A D D E 36. — Devlet ve i l yolları ağı dışında kalan köylerin, köy belediye
lerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin içindeki yollar ile köyleri, köy bele
diyelerini ve bunlara bağlı yerleşme birimlerini II ve ilçe Merkezlerine bağlayan
yollar, orman yollan ile orman içi yollar, köy ve orman yolları ağını teşkil eder.
Buna göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanında bulunan yollar
dört sınıfa ayrılmıştır.
a)
b)

Köy ve Köy Belediyesi Merkezlerine ait yollar,
Bunlara bağlı yerleşim birimlerine ait yollar,

c)
d)

Köyleri ve Köy Belediyelerini Devlet ve İl yollarına bağlayan yollar,
Orman yollan ve orman içi yollar.

Bunlardan a, b, c bentlerinde belirtilen yol ağı; kamu yararı, milli savunma
ihtiyaçları, bu yolların gelişmesine etki eden ekonomik unsurlar gözönünde tutu
larak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tesbit edilir. Bakanın onayı ile
uygulanır, gerektiğinde aynı usulle değiştirilir.
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Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman
içi yolları ağının tesbiti ve e t ü t - p r o j e çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğünce
yapılır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında
orman ve orman içi yollar konusunda diğer işbirliği esasları; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilir.
Etüt ve projelerin tetkik ve tasdiki
M A D D E 37. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
a) Kamu kuruluşları ile bağlı kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzelkişiler ta
rafından «Kamu Yararına» yapılan işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik ve tasdik
etmek,
b) İnşaatların proje ve teknik gereklere uygunluğunu denetlemek,
c) Bu işlerin etüt ve projelerini uygun görülecek ücret karşılığında yapmak,
yaptırmak, konularında yetkilidir.
Hazineye ait arazilerin tahsisi
M A D D E 38. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olup da üzerin
de sabit tesisi bulunmayan milli emlake ait arazi. Genel Müdürlüğün isteği üzerine
Hazinece bedelsiz olarak Genel Müdürlüğe tahsis olunur.
Anlaşmazlıkların halli
M A D D E 39. — Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile devlet daire
leri, müessese ye teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz
kaza mercilerine), mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların
sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulma
sında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve İcra takibi açılmasında veya açılan dava
ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli
merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bun
lardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar
görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin tazammun ettiği
menfaatlerin;
1.500.000,— liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
l.500.000,-r- liradan 10.000.000,— liraya kadar olanları Bakanın kararı,
10,000.000,— liradan fazla olanların Danıştayın görüşü üzerine müşterek karar
ile halledilir.
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar, her yıl Bütçe Kanunları ile tesbit edilir.
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe
ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla, icra takipleri miktar veya değeri
yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilerek dava ve icra kayıtları
terkin olunur.
Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli
merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza
davalarında suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının subut bulması
sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik k a r a r l a r ı hakkında da yukarıdaki
fıkra
hükmü uygulanır.
Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri da
vayı takip eden daire amirine veya avukata aittir.
Zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgili
ler almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış
olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe so
nuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek dereceli mercilerce incelenmesi müm
kün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine
getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün
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kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri
hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine taz
min ettirilir.
îçme suyu sondaj kuyuları
M A D D E 40. — Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme
ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahditli bölgelerde açılacak
olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel ve gerçek kişilerle hizmet ilişkileri
M A D D E 41. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Kurum ve Müesse
seleri ile Kamu Tüzelkişileri, kooperatifler, kurumlar ve gerçek kişiler tarafından
vaki olacak görevleri ile ilgili hizmet taleplerini, kendi imkanları ölçüsünde, yapıla
cak anlaşma esasları çerçevesinde ve karşılıkları, adı geçen kuruluş ve kişilerden
karşılanmak şartı ile yerine getirmeye, tesislerin emniyeti bakımından gerekli dü
zenlemeleri yapmaya yukarıdaki esaslar dahilinde yetkilidir.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tesis, mal ve kıymetleri
M A D D E 42. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütün malları ve döner
sermayeye ait bütün kıymetler Devlet malı hükmündedir.
Bu mallar ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç iş
leyenler gibi ceza görürler.
Gelirler ve muafiyetler
M A D D E 43. — Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,
b) Her türlü gönüllü katkı, bağış, faiz ve diğer gelirler,
c)

Genel Müdürlükçe kurulan santrallardan elde edilen gelirler,

d) Döner sermayeden irad kaydedilen gelirler,
e) Ekonomik ve teknik yönlerden verimli olmayan ve hurdalaşan makine ve
atölyeleri, alet ve edevatın, eşyanın ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen
gelirler,
f)

Muhtelif fonlardan hizmet ve faaliyetlerden sağlanan gelirler,

g) Müteahhitlere sözleşmeleri gereği verilecek malzeme bedeli ile alet, ede
vat, makine, teçhizat, depo, arazi vs. lerin kira bedelleri,
h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili her türlü hizmet ve tesisin yapım,
bakım, onarım, ıslah, işletme ve geliştirilmesinden elde edilecek gelirler,
i) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden
alınacak gecikme ve diğer tazminat ile müteahhitlerin irad kaydolunan teminat ak
çeleri,
j) İller Bankasından 851 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince alınacak
gaz paraları,
k) Diğer kanunların, köy yolları, köy içmesuları ve köy elektrifikasyonu için
ayrılmasını öngördüğü fon ve payları,
1) Orman yolları ve orman içi yolların, köprülerin, sanat yapılarının yapım,
bakım, onarım, ıslah ve işletmesi için Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesin
den Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilecek esaslara göre
yapılacak ödemeler,
m) Muhtelif şekilde temin edilen gelirler.
Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere bir ta
raftan Genel Müdürlük bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydedilir, diğer
taraftan da bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
ödenek kaydolunur.
Yasama Bolümü Sayfa
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Bu maddenin (h) bendinde belirtilen, Genel Müdürlükçe yapılan ve yaptırılan
tesislerin yapım, bakım, onarım, ıslah, işletme ve geliştirme bedellerinin ve faizle
rinin faydalananlar tarafından geri ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar; Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Uygu
lama ile ilgili hususlar ise Yönetmelikle belirlenir.
Genel Müdürlüğün gelirleri ve ithal edeceği her türlü hammadde, malzeme,
makine, cihaz, vasıta, alet, edevat ve bunların yedek parçaları her türlü vergi, re
sim ve h a r ç t a n muaftır.
Döner sermaye
M A D D E 44. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu ve lüzum
lu gördüğü merkezlerde Bakanlığın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili olarak
beşyüz milyon liraya kadar döner sermayeli işletmeler kurabilir. Bu işletmeler dı
şarıdan da iş alabilir.
Bu miktar. Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilebilir.
İşletmelerin kadro iş ve işlemleri ve diğer hususlar yönetmelik ile düzenlenir.
Gelirlerin devri
M A D D E 45. — Genel Müdürlük
gelirlerinin, yılı içinde sarfedilemeyen kı
sımları, bir sonraki yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Görev alanına giren her türlü proje, inşaat ve benzeri hizmetleri ve bu hiz
metlerin gerektirdiği makine ve malzeme için her yıl ödenecek miktarı o yıl gelir
tutarının % 50 sini geçmemek şartıyla 5 yıla kadar gelecek yıllara sari taahhüde
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının onayı ile girilebilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
M A D D E 46. — 20.3.1950 tarih ve 5613 sayılı Toprak - İskân Genel Müdürlüğü
Kanunu ve tadilleri, 27.2.1960 tarih ve 7457 sayılı Kanun ile diğer kanunların; bu
Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
İntikal eden hükümler
M A D D E 47. — Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kaldırılan Yol Su Elekt
rik, Topraksu ile T o p r a k - İ s k â n Genel Müdürlüklerine, muhtelif mevzuatla verilen
görev, yetki,—sorumluluk, hak ve muafiyetler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
ve Genel Müdürüne intikal eder.
Geçici hükümler
GEÇİCİ M A D D E 1. —- 18.6.1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin yürürlüğe girdiği tarihte T o p r a k - i s k â n Genel Müdürlüğünün kadroları
ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Yol Su Elektrik ve Topraksu Genel Mü
dürlüklerinde kullanılan kadrolar, personeli ile birlikte Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne devredilmiştir.
GEÇİCİ M A D D E 2, — Yol Su Elektrik. Topraksu ve T o p r a k - i s k â n
Genel
Müdürlüklerinin genel müdür, daire başkanları ile bunların yardımcılarının kad
roları şahsa bağlı olup her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde hiç bir is
leme gerek kalmaksızın genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye
kadar daha önce genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olanları
aynı görev unvanlarını taşıyan hizmetleri yürütmekle tedviren görevlendirebilir.
GEÇİCİ M A D D E 3. — 18.6.1984 tarih ve 235 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name gereğince yapılan yeni düzenleme sebebi ile Topraksu, Toprak - İskân ve Yol
Su Elektrik Genel Müdürlükler memurlarından kadro ve görev unvanları değişme
yenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
;
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Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla şahsa bağlı kadro
larda bulunanlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanın
caya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görev
lendirilir.
Bunların, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun gö
revlere atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hak
larının, bu yeni görevde kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.
GEÇÎCÎ M A D D E 4. — Yol

Su Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskân Genel

Müdürlüklerine ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla diğer mevcutlar ve
kıymetler bütün hak ve vecibeleri ile birlikte herhangi bir işleme lüzum kalmak
sızın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman
içi yollarının yapımı, bakımı, onarımı ve tamirhanelerin işletmesi görevleriyle ilgili
personel kadroları ile söz konusu hizmetlerle ilgili her türlü araç, gereç, iş maki
neleri ve tamirhaneler ile bunlara bağlı menkul ve gayrimenkuller herhangi bir
işleme gerek kalmaksızın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının tasvibi ile Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne devrolunur.
GEÇİCİ M A D D E 6. — Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe gi
rinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ M A D D E 7. — Genel Müdürlük ve merkez ve t a ş r a teşkilatı bu Ka
nunun ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar
görev ve hizmetler, harcama ve ödemeler, mevcut hükümler ve mevcut t a ş r a teşki
latları tarafından yürürlükteki esas ve usullere göre yürütülmeye devam olunur.
GEÇİCİ M A D D E 8. — Genel

Müdürlük,

teşkilatını ve kadrolarım en geç

18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın tek
lifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine
dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve de
rece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ M A D D E 9. — Uygulama

alanları ve uygulama alanları

dışında

bulunan ve mülga 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 4486 sayılı Teknik
Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre dağıtılan ta
şınmazlar hakkında Hazine tarafından

açılan geri alma davaları ile 1617 sayılı

Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanununun 8 inci maddesine aykırılıktan yine Hazine
tarafından açılan İptal davaları her ne safhada olursa olsun düşer.
Yürürlük
M A D D E 48. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 49. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
20/5/1985
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17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Kanun No. 3203

Kabul Tarihi: 14.5.1985

M A D D E 1. — 506 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
İşveren vekili bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren
gibi sorumludur.
M A D D E 2. — 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Primlerin Ödenmesi
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas
tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tu
tarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ek
leyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.
77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan
ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.
Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bit
tiği tarihten başlayarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda be
lirtilen gecikme zammı oranları uygulanır.
A y kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacak
larına uygulanır ve borç ödenene kadar devam - eder.
Dava ve icra takibi açılmış olsa büe, primlerin ödenmemiş kısmı için gecik
me zammı tahsil olunur.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9, 12, 21
ilâ 27 ile 36, 101 ve 103 üncü maddeleri Kurum alacakları hakkında da uygulanır.
Yangın, su baskını ve deprem gibi tabiî bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen
işverenlerin üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları ile afetin
meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları hadisenin
lukubulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir.
Prim borcunun ertelendiği süre zamanaşımından sayılmaz ve ertelenen kısmına
gecikme zammı uygulanmaz.
Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre
içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk ve
tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer
işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri Kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
M A D D E 3. — 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
Müeyyideler
Madde 140. — A)
verenler,

8 inci maddede .belirtilen hükümleri yerine getirmeyen iş

B) Bu Kanunla verilen ve yukarıdaki fıkra ile 80 inci maddede belirtilen hu
suslar dışında kalan görevleri kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen yerine ge
tirmeyenler,
Hakkında 3 000 T L . dan 75 000 T L . ye kadar, ağır para cezası hükmohmur.
Tekerrür halinde hükmotunacak ağır para cezası birinci defasında 15 000 lira
dan, ikinci defasında 30000 liradan aşağı olamaz.
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İşverenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı
göre ayrıca öderler.

zararları da umumî hükümlere

M A D D E 4. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.
M A D D E 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20/5/1985

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Kanun No. 3204

Kabul T a r i h i : 14.5.1985

M A D D E 1. — 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu K a 
nununa aşağıdaki «Geçici Madde 7» eklenmiştir.
GEÇİCİ M A D D E 7. — 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanununun Geçici 2 nci Maddesine göre Kurumun belirlediği kira bedelini ka
bul ederek Kurumla kira sözleşmesi yapanlar veya Kurumun belirlediği kira bede
lini kabul etmeyerek kira, sözleşmesi yapmayanlardan taşınmaz malı henüz tahliye
etmemiş bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde
Kurum tarafından belirlenen kira bedellerine karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz
edebilirler. İtirazın yapılması halinde kiracılar, dava sonuna kadar Kurum. tarafından
belirlenen kirayı aylık olarak öderler ve taşınmaz maldan tahliye edilemezler. Kira
bedeli, sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun olarak tespit olunur. Tespit
edilen kira bedeli 27/11/1983 tarihinden itibaren geçerli olup, karar ile kiracı lehine
fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara mahsup edilir.
Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış yüz
deleri bu tespitlerde nazara alınmaz. Mahkeme, tespitte bilirkişi olarak resmî daire
lerce bildirilen teknik elemanlardan, ticaret odası temsilcisinden ve bir de hukukçu
dan olmak üzere üç kişilik heyeti resen seçer.
Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece
tespit edilen kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı var
dır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını ödemeyen kira
cının tahliyesi icra memurluğundan istenir.
Kurum tarafından yapılan tebligat üzerine Kurumca tespit edilen kira bedeline
uygun olarak kira sözleşmesi yapılmış olması yukarıdaki fıkralarda belirtilen itiraz
hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez. Bu takdirde mahkeme kararının kesin
leşmesi ile tesbit edilen kira mukavele tarihinden geçerli olur.
Bu davalar diğer davalara nazaran öncelikle görülür.
M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20/5/1985
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Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı-. 85/9391
E k i l listede adları belirtilen derneklerin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin
Şikago şehrinde bulunan «Rotary International» adlı kuruluşla işbirliği yapmalarına
izin verilmesi; Dışişleri Bakanlığı'nın
uygun görüşleri ve İçişleri Bakanlığı'nın
26/3/1985. 27/3/1985 tarihli ve 123384, 123812 sayılı yazıları üzerine, 2908 sayılı
Dernekler Kanunu'nun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/4/1985 tari
hinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREM
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
I. K . ERDEM
Devlet Bak. - Başbakan Y r d .

Devlet Bakanı

K. O K S A Y
Devlet Bakanı V

C . BÜYÜKBAŞ
Devlet Bakanı

A . TENEKECİ
Devlet Bakanı

M . T. TİTİZ
Devlet Bakanı

A . KARAEVLİ
Devlet Bakanı

M . N . ELDEM
Adalet Bakanı

Z . YAVUZTÜRK
Millî Savunma Bakanı

Y . AKBULUT
İçişleri Bakanı

V . HALEFOĞLU
Dışişleri Bakanı

K. O K S A Y

M . V. DİNÇERLER

A . K. ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı

I. S. GİRAY
Bayındırlık ve İskân Bakanı

M . AYDIM
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

Ulaştırma Bakanı

H . H . DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

M . KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

H. C . A R A L
Sanayi ve Ticaret Bakanı

S . N . TÜREL
Enerji ve Tdbli Kaynaklar Bakanı

M . M . TAŞÇIOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
V. A T A S O Y

16/4/1985 Tarihli ve 85/9391 Sayılı Kararnamenin Ekidir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

—
—
—
—
—
—
—
—
—

İSTANBUL A D A L A R R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
İ S T A N B U L DOLMABAHÇE R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
İSTANBUL BEYOĞLU R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
İSTANBUL SUAD1YE R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
İSTANBUL ÜSKÜDAR R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
İSTANBUL HALİÇ R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
GAZİANTEP R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
A D A P A Z A R I R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ
BOZÜYÜK R O T A R Y KULÜBÜ DERNEĞİ

Karar Sayısı: 85/9461
Ekli listede kimlikleri yazılı Türk soyundan 98 (doksansekiz) kişinin Türk
vatandaşlığına alınması; İçişleri Bakanlığı'nın 29/4/1985 tarihli ve 238-00/29410 sa
yılı yazısı üzerine, 2510 sayılı İskân Kanunu'nun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasına
göre. Bakanlar Kurulu'nca 8/5/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. .
-

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T. OZAL
Başbakan
I. K . ERDEM
Devlet Bak. - Başbakan Y r d . '

Devlet Bakanı

A. M . YILMAZ
Devlet Bakanı

C . BÜYÜKBAŞ
Devlet Bakanı

A . TENEKECİ
Devlet Bakanı

M . T. TİTİZ
Devlet Bakanı

A . KARAEVLİ
Devlet Bakanı

M . N . ELDEM
Adalet Bakanı

K. O K S A Y
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Z. YAVUZTÛBK
Mİllİ Savunma Bakanı

Y. AKBULUT
İçişleri Bakanı

H. H. DOĞAN
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V.
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V. HALEFOGLU
Dışişleri Bakanı

A . K. ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı

S. N. TÜREL
Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

A . TENEKECİ
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V.

V. ATASOY
Ulaştırma Bakanı

H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

M KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

H. C . ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı

S N. TÜREL
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

M. M. TAŞÇIOĞLL)
Kültür ve Turizm Bakanı

Sıra No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SERBEST GÖÇMEN O L A R A K TÜRK VATANDAŞLIĞIMIZA
A L I N A C A K L A R A AÎT LİSTE
Nüfus
Soyadı ve Adı
Adedi
Uyrukluğu
Yıldızhan Medine
Seydioğlu Garip
Göktürk Emel
Şen Şerefe
Masanoğlu Harun
Kasap Ishak
Karatekin Erdoğan
Sever Ziyaaddin
Sezer Salih
Sezer Hüseyin
Sever Hüsameddin
Türkoğlu Bekir
Şen Ahmet
Sever Nezir
Kutlu Seylan
Sönmez Bayram
Kutlu Kemalettin
Şen Arslan
Loç Rahmi
Erman Orhan
ö m e r o ğ l u Resul
Ömeroğlu Nahide
Izbul Rauf
Halimoğlu Pervin
Tunalı Sebahattin
Barat Arzugül
Kaşgarlı Abdulhekim
Öztürk Yusuf

2
7
1
6
1
6
3
3
2
4
2
5
6
6
1
6
1
i
5
6
4
1
4
2
6
3
3
1
TOPLAM

Yugoslav
•
»

»

»

1»
»

m

»
*»

Romen
*

•
D. Türkistan
»

Bulgar

98

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden :
21 Mayıs 1985 tarihinde uygulanan 1 Gr. 995.0 ayar altının:
Alış Fiyatı : TL. 5475.00
Satış Fiyatı : TL. 5525.00 dır.
22 Mayıs 1935 tarihinde uygulanacak esas k u r :
1 ABD Doları = TL.
495.52 dır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 2

T.C.

Resmi Gazete
Kuruluş Tarih! : (7 -teşrinievvel 1338) • 7 Ekim 1920

r
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BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Edremit İ c r a Memurluğunda!
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Dosya No : 1983/535 T.
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 3 Nolu Tasfiye Kurulunca tasfiye işleri
yürütülmekte iken Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 18/7/1984 gün E. 1984/
901, K. 1984/1374 sayılı ilamı gereğince «ödeme Planı» kabul edilerek, tasfiyesi kal
dırılan ve Bankerlik dışı faaliyetleri serbest bırakılan banker BAŞAK Ticaret sahibi
Yakup A T A Y Taahhüdünü yerine getirmediğinden, 35 Sayılı K.H.K.'nin 10/4 mad
desinin kurula verdiği yetkiye istinaden aşağıda mahiyet ve muhammen değeri ya
zıh gayrimenkuller açık arttırma suretiyle 35 Sayılı K.H.K.'nin 13 ve î.t.K.'nu hü
kümlerine tevfikan Edremit İcra Dairesince satılacaktır.
GAYRİMENKULUN M A H t Y E T V E DEĞERİ :
Edremit İlçesi Zeytinli Belediyesinden alman 26/1/1981 tarihli inşaat ruhsatı
ile betonarme karkas tarzda iyi malzeme ve işçilikle kat irtifakı tesisi suretiyle inşa
edibmekte olan 3 katlı ve her katta 4 dairden 12 daire olan apartmanın 9 adet dai
resi .satılacaktır. Binanın bölme ve beden duvarları örülmüş ve blok tuğladır. Zemin
kata 1-2 ve 4 nolu bağımsız bölüm konutların kapı ve pencere kasaları takılmış, iç
ve dış sıvaları tamamlanmış pencere denizlikleri yapılmış, elektrik kolonları çekil
miş durumdadır.
Birinci kattaki 5 ve 6 nolu bağımsız bölüm konutların kapı ve pencere kasa
ları takılmış ve iç kaba sıvaları yapılmıştır. 7 Nolu bağımsız bölümle konutun kıs
men pencere kasaları takılmış vo kısmen iç kaba sıvası yapılmıştır.
İkinci katta bulunan 9-'l0 ve 11 nolu bağımsız bölüm konutların sadece be
den ve bölme duvarları örülmüştür, inşaat natamam olup yaklaşık 3 yılı aşkın bir
süredir herhangibir faaliyette bulunulmamıştır.
Gayrimenkul Edremit İlçesi Zeytinli Belediyesi sınırları içinde ve Akçay ma
hallesi bitişiğinde Altmkum Mahallesi Fatih 3. Sokağında cepheli Edremit tapusu.ıun pafta 31-28-J" ve 4293 parselere kayıtlı olup 574 m arsa üzerine planına uygun
olarak inşa edilmekte olan 3 katlı ve 12 daireden oluşan zeminde 1 - 2 ve 4,1 katta
5-6-7, 2. katta 9 - 1 0 - H nolu Yakup Atay'a ait 9 bağımsız bölümlü 9 konut satışa
çıkarılmıştır. Mevkii iyi olup Akçay Mahallesi bitişinde meskûn hale gelmiş yaz
kış devamlı ikametgâha elverişli. Belediye hizmetleri mevcut, otobüs irtibatı olan
denize ve Askeri kamp tesislerine takriben 200 m, Çınar oteline 60 - 70 m mesafede
ve caddeye yakın bir yerdedir.
2
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Muhammen
Değeri

Satış Saati

ZEMİN K A T
1 Bağımsız Bölüm

60.24 m

2

4/72

1.930.000,—

13.30 -13.45

2 Bağımsız Bölüm

62.56 m

2

4/72

2.000.000,—

13.45 -14.00

4 Bağımsız Bölüm

51.30 m

2

4/72

1.650.000,—

14.00-14.15

1. K A T
5 Bağımsız Bölüm

71.75 m

2

7/72

1.970.000,—

14.15-14.30

6 Bağımsız Bolüm

72.62 m

2

7/72

1.990.000,—

14,30-14.45

7 Bağımsız Bölüm

73.00 m

2

7/72

1.890.000,-r-

14.45 - 1500

2. K A T
9 Bağımsız Bölüm

71.75 m

2

7/72

1.780.000,—

15.15-15.30

10 Bağımsız Bölüm

72.62 m

2

7/72

1.800.000,—

15.30-15.45

11 Bağımsız Bölüm

73.00 m

2

7/72

1.800.000,—

15.45 -16.00

Toplam 603.84 m , 54/72 arsa paylı, 16.810.000,—- TL. muhammen değerli 9 adet
konutun herbirfinde giriş h o l ü salon, 2 oda, mutfak, banyo W C , balkon mevcut
olup balkon ve müşterek yerler bürüt alana dahil edilmemiştir.
2

SATIŞ ŞARTLARI :
1 — Yukarıda belirtilen taşınmazların herbiri hizalarında gösterilen muham
men değerle gene hizalarında gösterilen saatlerde 7/6/1985 Cuma günü Memurluğumuzca gayrimenkulun bulunduğu yerde yapılacaktır. Bu arttırmada satış bedeli
tahmin edilen kıymetin % 75' ini bulmadığı takdirde 17/6/1985 Pazartesi günü satış
aynı yer ve saatlerde tekrarlanacaktır.
2 — Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonra
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus ol
mak üzere açık arttırma yapılarak, satış ençok arttıranın üzerinde bırakılacaktır.
Ancak satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin
olarak nakit para, veya banka teminat mektubu, yahut Devlet Tahvili şeklinde me
murluğumuza yatırmadıkça açık arttırma talepleri kabul edilmiyecektir.
3 — Açık arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 nisbetinde nakit para veya bu miktar banka teminat mektubu yahut Devlet Tahvilini sa
tıştan önce memurluğumuza vermeleri şarttır.
4 — Satış peşin para ile yapılacaktır. Memurluğumuz ve Ankara 3. Tasfiye
Kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satış bedeli hemen veya verilen müd
det içersinde ödenmezse l.î.K.'nin 133. maddesi gereğince ihale festi edilecektir. İki
ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5 — Satışla ilgili bütün mükellefiyetler alıcıya aittir. Satış bedeli üzerinden
ayrıca % 10 oranında K D V alıcı tarafından ödenecektir.
6 — Şartname ilan, tarihinden iMbaren herkesin görebilmesi için memurlu
ğumuzun 1983/535 nolu dosyasında mevcut olup. masrafı ödendiği takdirde alıcıya
bir örneği gönderilecektir.
7 — Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş
sayılacaktır. Geniş bilgi almak isteyenlerin dosyamız yahut Ankara 3. Tasfiye ku
ruluna başvurması gerekir.
İlân olunur.
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Ankara 5 Nolu Banker Tasfiye Kurulundan:
İSTANBUL 5. İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
35 sayılı K.H.K. mucibince paraya çevrilmesine karar verilen 7 pafta, 28 ada,
13 parsel sayılı 26/320 arsa paylı birinci katta 7 nolu Ivğımsız bölüm aşağıda yazılı
koşullar dairesinde satılacaktır.
GAYRİMENKULUN E V S A F V E KIYMETİ:
Satışa çıkarılan ada parsel numarası yukarıda yazılı gayrimenkul Bakırköy,
Sakızağacı Mahallesi, îstanüul Caddesinde kain 54 kapı nolu Servet apartmanının
birinci kat 7 nolu dairesidir. Bina 6 katlı olup kat mülkiyetine geçilmiştir. Dâire
salon, salomanje, 3 oda, çift tuvalet, mutfak, antre, banyodan müteşekkil olup ka
liteli malzeme ve iyi işçiliğe haiz olduğunu bilirkişilerce tesbit edilerek, 16.500.000.—
TL. kıymet takdir edilmiştir.
"
SATIŞ ŞARTLARI :
1 — Satış 28/6/1985 Cuma günü saat 10.00 - 10.30 arasında İstanbul 5. icra
Memurluğundan yapılacaktır. O gun tahmin edilen kıymetin % 75 ine istekli çık
madığı veya bu miktarı karşılamadığı takdirde artıranın taahhüdü baki kalmak
kaydıyla ikinci açık artırma 8/7/1985 günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.
2 — Her i k i satışta da muhammen değerin % 75'i altında ihale yapılmaya
caktır.
3 — Gayrimenkulu satıp satmamakta memurluğumuz ve Ankara 5 Nolu Tas
fiye Kurulu serbesttir.
4 — Satış peşin para ile olup, gerektiğinde alıcının durumu da nazara alına
rak kanunda öngörülen süreleri aşmamak üzere mehil verilebilir.
5 — Satış 35 sayılı K.H.K. nin 13. maddesi gereğince yapılacağından, yapıldığü günü izleyen 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha
fazlaya teklifte bulunan olur ve bedeli de nakden veya dairemizce kabul edilecek
teminat mektubu v.s. ile dosyamıza yatırırsa, ilk alıcı ile sonradan teklif edenler ara
sında onuncu gün yeniden satış .yapılarak, ençok teklif ve pey sürene ihale edile
cektir.
6 — Bakanlıklar ve Kamu iktisadi Teşekkülleri ve diğer kamu kuruluşları te
minatsız ihaleye iştirak edebilirler.
7 — Şartname 10/5/1985 gününden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup, masrafı gönderildiğinde isteyene bir örneği gönderilebilir. Daha fazla
bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 985/1497 sayılı dosyasına müracaatları,
8 ^— Satış, damga vergisi ve dellaliye rüsumundan muaf olup tapu h a r ç ve
masraflarının alıcıya ait olacağı ilan olunur.

•
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 5 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından :

—-——— ——————~———* '

» -

AÇIK A R T I R M A S U R E T İ Y L E M E N K U L SATIŞ İLANI
1 — Tarfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker N . Mehmet Şişman'a
ait, 179.500,— T L . muhammen bedelli 8 kalem menkul eşya 11/6/1985 günü saat
10.30 da G . M . K. Bulvarı No : 6 Kat -. ^ deki Kurulumuzda toptan satılacaktır.
Birinci satışta muhammen bedelin % 75 i veya fazlasına alıcı çıkmaması ha
linde ikinci satış 12/6/1985 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
2 — Satışa katılma şartları :
a) Satış peşin para ile yapılacak ve satış bedeli aynı gün tahsil edilecektir.
b) Satışa katılacak olan alıcıların satış saatinden önce muhammen bedelin
% 10 u tutarındaki naktkKurulumuza veya Kurulumuzca T. Emlak Kredi Bankası Kı
zılay Şubesi nezdinde açtırılmış bulunan 426 nolu teminat hesabına yatırmaları ve
buna ait belgeyi veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvilini satışın başla
masından önce Kurulumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.
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Bakanlıklar KİT ve diğer Kamu kurumları, satışa teminat aranmaksızın katı
labilirler.
c) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden
aşağı olmamak üzere artırım teklifinde bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan
teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere
açık artırma yapılarak satış ençok artıran üzerinden bırakılır.
d) Kurul, ihale sonunda gerekli fiatm oluşmadığı kanaatine varırsa, satış
tan sarfınazar edebilir. Katma Değer Vergisi alıcıya aittir.
e) Batış ile ilgili olarak bilgi almak isteyenler, Ankara 5 No. Iu Banker Tas
fiye Kurulu Başkanlığına başvurabilecekleri gibi ücretsiz olarak satış şartnamesini
de temin edebilirler.
Ayrıca, isteyenlere posta ücreti mukabilinde gönderilir.
İlân olunur.

•

Zonguldak Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden:
984/65
Davacı A l i Ertan tarafından davah Bayram Mustafa Ertemer aleynıne açı
lan tesbit davasının mahkememizde yapılan duruşması sırasında verilen ara ka
r a n uyarınca;
Davah Bayram Mustafa Ertemer'in adresi meçhul olduğundan dava dilekçe
sinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, duruşma günü olan 16/7/1985 günü
saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması, hazır bulunmadığı takdirde hakkında
gıyap kararı çıkartılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur
6502

•

Fatih 2 ncl Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1983/592
K. No : 1984/615
1475 S. K. Muh. suçundan sanık Haydar. Polat Hk. Mahkememizden 3 yıl hapis
ve 90.000 Ura ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir.
Davada Müdahil olup Beykoz Şevketpaşa Köyünde mukim iken bu adresinde
bulunamayan Rıfat oğlu 1957 D. lu Rifat Ulutaş aramalara rağmen bulunamadığın
dan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince Resmî Gazetede neşri ile yayın tarihin
den itibaren 15 gün içinde kararın kesinleşmiş sayılacağı
(Müdahil Rıfat Ulutaş
açısından) masrafların sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
6812

•

Vize Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1984/255
Davacı Vize Kıyıköy Köyünden Hamit Erkan tarafından davalı Muharrem
Erkan aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan açık duruşması sırasında ve
rilen ara kararı gereğince;
Davalı Muharrem Erkan'ın adresi meçhul olduğundan kendisine bu sebeple
gıyap davetiyesi tebliğ edilemediğinden ilânen gıyap davetiyesi tebliğine karar ve
rilmiştir. Bu kerre duruşmanın bırakıldığı 9/7/1985 günü saat 11.10 da Vize As
liye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması gıyap itaran yerine kaim olmak üzere
İlan olunur.
6808
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Buldan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Saniye Toprak vekili Av. Arif Gökçedağ tarafından davalı Ramazan
Toprak, aleyhine açılan boşanma ilamının terıfizi davasının duruşması sonunda;
Davanın kabulü ile Balıkesir ili Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Köyü 1 kütükde
nüfusa kayıtlı davacı Mehmet kızı 1963 D. lu Saniye Toprak ile davalı Muharrem oğlu
J 958 D. lu Ramazan Ttiprak'ın boşanmalarına dair Federal Almanya Hanburg Sulh
Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesinin) 25/8/1983 tarih 288 F. 82/83 sayılı kesin
leşmiş ilamının Mahkememizce 9/4/1985 tarih 1984/151 esas, 1985/196 sayılı ilamı
ile tenfizine karar verilmiş olduğundan davalı Ramazan Toprak'a kararın tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur.
6753

•

Pozantı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1984/85
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Tevfik Polat ve Mus
tafa Şengül haklarında açılan 95.181,— T U tutarındaki Tazminat davasının yapılan
duruşmasında :
Konya i l i Işıklar Caddesi Karabağlı Sokak No : 8 de ikamet eden davalı Tevfik
Polat'ın adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, iîânen tebligat yapıl
masına karar verilmiştir.
Duruşma günü olan 16/7/1985 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediği veya
kendisini bir vekille temsil ettirmediği taktirde duruşmanın gıyabında yapılıp, ka
rar verileceği dava dilekçesi ve meşrulmtlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliği olunur.
6754

•

Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/271
Davacı Hatice Teke tarafından davalı Memiş Çoban aleyhine açılan kısmi tapu
iptali ve tescil davasının Mahkememizde yapılan yargılaması sırasında :
Seydişehir İlçesi Karacalar Tekke civarında 264 ada 13 parsel sayılı taşınma
zın mevcut tapusunun İptali ile,davacı Seydişehir Madenli Köyünde A l i kızı Hatice
Teke adına tapuya tesciline karar verilmesi talep olunduğundan ve davalının adreside
meçhul olduğundan gıyap kararının ilânen yapılmasına karar verildiğinden davalının
19/7/1985 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması duruşmaya gelmediği
takdirde yargılamanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak
Özere ilânen tebliğ olunur.
6755
Eruh Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1984/53
Davacı K. H . tarafından davalılar Fatım Bayar ve Hacı Keskin aleyhine açılan
evlenmenin butlanı davasının yapılan açık yargılamasında;
Yurt dışında bulunup usulen adresine tebligat yapılamayan davalı Eruh Y a ğızoymak köyü nüfusuna kayıtlı İbrahim oğlu, 1948 doğumlu Hacı Keskin'e dava di
lekçesi ve duruşma gününün üanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, davalı Hacı
Keskin'e duruşmanın bırakıldığı 18/6/1985 günü saat 9.00 da mahkemede bulunması,
veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde Usulün 509, 510. maddeleri
gereğince yokluğunda duruşmaya devam edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere
İlânen tebliğ olunur.
6701
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Ankara 2. î c r a Hâkimliğinden :
Dosya N o : 1984/863
Davacı Ak - Ak İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi vekili Av. Şükrü Saikaya
ile davalılar İsmail Özkul vekili Av. M . Y a ş a r Erten ve Zülküf Akgündüz arala
rında yapılmakta olan istihkak davasının açık duruşması sırasında:
Davalı - borçlu Zulküf Akgündüz adına
çıkarılan tebligatların adresinin
bulunmadığından bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan borçluya ilânen dava
dilekçesinin ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.
24/6/1985 günü saat 09.30'daki duruşmada bizzat hazır bulunmanız ve ibraz
etmek istediğiniz belgeleri getirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi tem
sile yetkili bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde HUMK. nun 509, 510. mad
deleri gereğince gıyap kararı çıkarılmaksızın duruşmaya gıyabınızda devam edi
leceği ve İİK. nun değişik 96. ve 97. maddesi gereğince başka bir cihet araştırılmaksum karar verileceği ve dava dilekçesinin tebliğ yerine» kaim olmak üzere
İlânen tebliğ olunur.
5679/1-1
iskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden
1984/68
Davalı : Tan inşaat ve Limidet Şti. Sular Cad. No. 17 A D A N A
Davacı Demirçelik Fabrikası Müessese Md. lüğü vekili Av. Muhittin Anaçoğlu
tarafından, Davalı Tan İnşaat ve Ltd. Şti aleyhine açılan tazminat davasının yapılan
duruşmasında : Verilen karar gereğince Davalının bu adresinde olmadığından hak
kında ilânen dava dilekçesi ve davetiyenin ilânen yapılmış olup, aynı usulle adı ge
çen davalı Tan inşaat ve Ltd. Şti'nin duruşmaya gelmediği ve bir vekil ile temsil
edilmediği takdiıde 23/5/1985 günü saat 9.00 da belirtilen tarih ve saatte duruş
mada hazır olmadığı takdirde gıyabında geçileceği ve hakkında gıyap kararının ke
sinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
6903 / 1-1
Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1985/80
Davacı Coşkun Avşar vekili Av. Şerif Vural tarafından davalı Tuğlim inşaat
ve Ticaret Şirketi aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması sırasında.
Davalı Şirketin adresi tesbit edilip kendisine dava dilekçesi tebliği mümkün
olmadığından tebligatın ilânen yapılmasına, duruşmanın 28/5/1985 günü saat 10.30 a
bırakılmasına karar verildiğinden H U M K . nun 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince
duruşmaya gelmediği taktirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın
gıyabında devam edeceğine dair davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen
duyurulur.
6886 /1-1
İsparta Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1985/58
İsparta Sulh Hukuk Mahkemesinde aleyhine nafaka davası açılan İsparta
Doğancı Mahallesi Değirmen Sokak No. 26da oturan Osman oğlu, 1934 D. lu A l i
ö z p a r m a k ' a bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır. Tebligata yarar adreside tespit edilememiştir. Tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden davetiye
yerine kaim olmak üzere, duruşma günü olan 4/6/1985 günü saat 9.00 da Mahke
memizde hazır bulunması veya kendisini bir avukatta temsil ettirmesi hususu ila,nen tebliğ olunur.
6421 / 1-1
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Çorum Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1981/1095
Güldane Bali,
Davacı Ahmet Garip vekili Av. Muzaffer Eryasar tarafından Çorum Gülabibey
Mahallesinde kain pafta : 34, ada : 262, parsel : 94 de kayıtlı taşınmazın satılarak or
taklığın giderilnıev hakkında aleyhinize açılan davanın yapılan duruşmasında :
Tüm araştırmalara rağmen adresiniz tesbit edilemediğindeu ilânen tebligat ya
pılmasına karar verilmiştir.
Duruşma g-ünü olan 30 5/1985 günü saat 9'da duruşmaya gelmediğiniz veya
kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılıp
karar verileceği meşruhattı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
6883 / 1-1
Turhal Asliye Hukuk Hakimliğinden
1983 532
Davacı Turhal ilçesi Pazar Nahiyesi Etkilet Mahallesi nüfusunda kayıtlı Gül
len Kanar tarafından eşi :ıyııı hanede nüfusta kayıtlı bulunan Ali ve Ayhanım'dan
1943 yılında doğma Hasan Kanar hakkında Mahkememizde açtığı Gaiplik ve boşan
ma davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı uyarınca, adı geçenin uzun
süredir kayıp olduğu bugüne kadarda kendisinden hiç bir haber alınamadığını bu
nedenle adı geçenin gaipliğine karar verilmesini istemiş olmakla;
Adı geçeni tanıyan ve kendisinden malumatı olanlar var ise durulmanın yapıla
cağı 7, 6 1985 gününe kadar Mahkememizin 1983/532 esas sayılı dosyasına bilgi ver
meleri aksi taktirde geçecek kanuni süre içerisinde Mahkemeye herhangi bir malû
mat verilmedğii taktirde adı geçenin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerme kaim ol
mak üzere ilân olunur.
6888 /1-1
_#

Torbalı Asliye Hukuk Hakimliğinden:
Dosya N o : 1932/152 Esas, 1934'659 Karar
Davacı İsmail Duvarcı vekili Av. Süleyman Bu dan ur tarafından davalı Adıl
Güney ve Mustafa Çakmak aleyhine açılan tazminat davasının yapılmakta olan
açık muhakemesinde •
Davalı Adil Güney'e davanın başından buyana ilanen tebligat yapıldığından,
Mahkememizden verilen 12/12/1934 tarihli ilamda davanın.kabulüne ve 40.500 lira
hasar tazminatının davalılardan müştereken ve muteselsilen tahsili ile davacıya ve
rilmesine karar verilmiş ve karar davalılardan Adil Güney'e karar tebliği yerine
kaim olmak üzere ilan olunur.
6500
Eynesil Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/46
Davacılar Halil ve. Fahri Karadeniz vekilleri Av. Bilal Güdük tarafından davulılar Halil Songül, Sabri Dede, Hasan Gül, Mustafa Işıl, Bilal Dede, Kemal Danacı.
Lıütfiye Kaya, Emin Hasan Danacı ve Ali Yanar aleyhlerine açılan Men'i müdahale
ve Kal davasının yapılan duruşması sırasında .Davalılardan Gümüşçay Mahallesinden Mustafa Işıl'ın adresine çıkarılan dave
tiye bila tebliğ iade edilmiş, Emniyetçe yaptırılan tahkikatta sarih adresi tesbit edi
lemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olup, Davacılar vekili
dava dilekçesinde : Müvekülerinin babası adına kayıtlı Eynesil tlcesi Dere başı Mahal
lesinde 19/11/1974 tarih, C : 108, S : 77, sıra no. 27 de kayıtlı taşınmaz
üzerine
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davalıların bina yapmak sureti ile müdahale ettiklerini, bu müdahalelerinin meni ile
yapmış oldukları binaların Kal'ini istediği, duruşmanın 4/6/1985 günü saat 10.30 a
bırakıldığı, mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille tem
sil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkarılacağı hususu da
va dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilân olunur.
6887/1-1

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Sümerbank Karaman Pamuklu Sanayii Müessesesinden :
P A M U K TELEFİ MÜSTAMEL KANAVİÇE
MÜSTAMEL ÇEMBER V E MUHTELİF HURDA
MALZEMELER SATILACAKTIR
28 Mayıs 1985 Salı günü saat 14.00 de pamuk telefleri, Müstamel Kanaviçd
Müstamel Çember ve Muhtelif Hurda Malzemeler açık pazarlık suretiyle şartname
miz esasları dahilinde Müessesemizde satılacaktır.
Bu satışa ait şartname ve listeler Müessesemizden temin edilebilir.
Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir
6626 / 1-1

•
Türkiye Gemi Sanayii A. Ş. Haliç Tersanesi Müdürlüğünden:
1 — Tersanemizde inşa edilmekte olan;
A - 5 adet Şehir Hattı gemici için 700 adet muhtelif alüminyum çerçeve 14
adet Pilot Bot için, 28 adet alüminyum çerçeve,
B - 5 adet Şehir Hattı Gemisi için 1367 adet pencere ve lumbuz camları
C - 9 adet Pilotbot için 54 adet Pulman ve Şoi'or koltuğu, temin edilecektir.
2 — Konu ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler 2.000.— TL. karşılığı olarak
Tersanemiz İhale Komisyonu Başkanlığından temin edilebilir.
3 - Tekliflerin verilme sure ve şekilleri İdari Şartnamelerinde belirtilmiştir
4 — Tersanemiz İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir.
6934 / 1-1

•

İzmir Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez Müdürlüğünden :
Müessese Müdürlüğümüze bağlı Yaprak Tütün İşletmelerinde gayri mamul
tütünlerin tongalanması için kullanılmak üzere 18 Adet Elektrikli tonga presi yap
tırılacaktır.
İhale açık eksiltme usulü ile 3 Haziran 1985 Pazartesi günü saat 14.30 da
Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır. Bu iş için istenilen belgeler ve bilgiler özel
ve teknik şartnamesinde belirtilmiş olup, istekliler şartnameyi Müdürlüğümüz Le
vazım Amirliğinden temin edebilirler.
Muhammen bedel 14.220.000,-— T L . geçici teminat 711.000,— T L . kesin teminat
ise ihale bedeli üzerinden % 10'a iblağ edecektir. İşin bitirme suresi 70 takvim
günüdür.
Posta ile gönderilen veya telgraf ve teleksle yapılan teklifler kabul edilme
yecektir. İstenilen belgeler ihale saatindn en az 3 saat evvel Komisyon Başkanlığına
teslim edilmiş olacaktır.
Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
İlgililere duyurulur.
6573/ 2-2

Şanlıurfa Valiliğinden :

(C)

4/6/1985

(Salı)
3.150.000

(B)

5/6/1985

(Pazartesi) 10.00
12/6/1985

(Çarşamba) (Çarşamba) 10.00
3

- Şanlıurfa Ziraat İşleri İl Tarım Sitesi İkm. İnş.

140.000.000

4.200.000

(B)

8/6/1985

(Perşembe)

14/6/1985

(Cuma) 10.00
6B4:;/
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- Şanlıurfa - Siverek İmam Hatip Lisesi Öğretim Binası tnş.

31.000.000

~TiM

2

- Ş. Urfa Bay. ve İskan Md. lüğü Hizmet Binası kat ilavesi

1

1

'' '

1) Her İşin hizasında gösterilen gruptan en az, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
suretini,
B — İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte;
a) İhaleye katılma belgesi
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
c) İmza sürküleri
d) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü adına alınmış her işin hizasında gösterilen tutarda geçici teminatı ve istenilen diğer bel
geleri verecektir.
5 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını İhale günü ve ihaleden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Baş
kanlığına verecektir.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
Keşif Bed. Geçici Tem Karne Son Mür.
İhale
S. No.
İşin Adı
TL.
TL.
grubu
Tarihi
TarihveSaatl

22 Mayıs 1985 — Sayı : 18761

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün•.
1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaatlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre, Ka
palı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliğinin hüküm
leri uygulanacaktır.
2 — İhale aşağıda yazılı gün ve saatlerde Şanlıurfa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır.
3 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Şanlıurfa Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
4 — İstekliler; İhale Şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uy
gun bedele ait kriterler tebliğine göre:
A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte :
a) Yapı araçları
b) Teknik personel
c) Mali durum
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütten ıvuı u y u ayrı auzemenecektir.) Bildirimi ve bel
gelerini,
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Edirne Valiliğinden :
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1

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri CenJİ Müdürlüğünün,
1 — Edirne Merkez Polis Karakolu (Lojman) inşaatı işi, 2886 sayılı Devlet
ihale Kanunun 35 inci maddesinin (a) fıkrasına güre, kapalı tekhf usulü ile ihaleye
konulmuştan
Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli îeo.OOO.OOO,— TL. dır.
3 — İhale 5/6/1985 Çarşamba gunu saat 15.00 de Edirne Bayındırlık ve İskân
Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır.
4 j - ihale Şartnamesi ile diğer evrak Edirne Bayındırlık ve iskân Müdürlü
ğünde mesai saatleri içinde görülebilir
5 — İstekliler; İhale Şartnamesi ve Eki Özel Şartnameye. Yapı Tesis ve Onorım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve Uygun Bedele ait kriterler tebliğine
göre -.
A - İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikle
a) Yapı araçları
b) Teknik Personel
c) Mali Durum
d) Taahhüt Durumu (Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri
için ayrı ayrı düzenlenecektir 1
3ildirimi ve belgelerini,
f) (BJ grubundan en az, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (As
lını ibraz etmek kaydıyla) suretini.
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte,
a) İhaleye katılma belgesi
b) Ticaret ve S.ınayi odası belcesi
c) İmza sirküleri
d) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı adına alınmış 4.800.000,— TL. tutarında
Geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.
6 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 30/5/1985 Perşembe
günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 5/6/1985 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki ^ecikmelor kabul edilmo/.
Keyfiyet ik%n olunur.
0930/1-1

«
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nden :
P A M U K İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR
Fabrikalarımız ihtiyacı için 85.000 kg. pamuk ipliği satınalınacakür
ilgililerin Mithatpaşa Caddesi N o : H Yenişehir/ Ankara'daki Genel Müdürlü
ğümüz ile Salıpazarı, Meclisi Mebusan Caddesi N o : 325 Şeker Sigorta Han C Blok Karaköy/İstanbul'da mukim Alım - Satım Müdürlüğümüz veznelerinden TL/
Ad. 2.000, karşılığında temin edebilecekleri şartnamemiz esaslan dahilinde düzen
leyecekleri kapalı zarf halindeki teklif mektuplarını engeç 3/6/1985 Pazartesi günü
saat 17.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde ola
cak şekilde göndermeleri duyurulur.
1)

Postada vuku bulacak gecikmeler Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

2')

2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Sirkecimiz ihaleyi kısmen veya tama

men yapıp yapmamakta Veya dilediğine yapmakta serbesttir.

6935 / 1-1
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PTT Genel Müdürlüğünden:
İşletmemiz Telefon Şebekeleri için gerekli olan sabit ve taşınabilir kuru hava
üretim cihazları, hava dağıtım ünitesi, alarm paneli, basınç kontaktörü, basınç
ve akış trandüsürleri satın alınacaktır.
tstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme
Dairesi Başkanlığından, veya Sirkeci Buyukpostane üstünde bulunan PTT Bölge
Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden 5.000,- - TL bedelle temin edebilirler.
Teklifler en geç 11/7/1935 .BUIIU saat lü.ûü'a kadar PTT Genel Müdürlüğü
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir
Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı iıibare alınmaz.
„ 0874 / 1-1

•
TCDD Demirliman Bandırma Liman İşletme Müdürlüğü Satın Alma ve İhale
Komisyon Başkanlığından :
Umanımızda bulunan 1. 2, 3. nolu tralolara güç kompanzasyonu yaptırılacaktır.
1. ihale bedeli 7.200.000,— T L . dn.
2. Bu iş ile ilgili şartname ve. Teknik şattname mesai saatleri içinde komisyo
numuzdan temin edilebilir.
3. Firmalar teklifleriyle birlikte 180 000,— T L . geçici teminat vereceklerdir.
4. ihale 12'6 1985 tarihinde saat 14.30'da Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
5. Teklif mektupları 31 '6.1985 günü saat 17.00'ye kadar Liman işletme Mü
dürlüğüne verilecektir. Postadaki »ecikmeler dikkate alınmaz.
6. Müessesemiz 2SS6 Ynsnya tJbi değildir.
6940 / 1-1
/

istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından 11 ttfaiye Müdürlüğü ihtiyacı 20 adet su ikmal aıacı (arazözj ün 276.000.000,—
T L . 4- K D V . liralık tahmin bedelle ihale ulun-tcaktır. ilk teınınntı 8.2SU.000.— liradır.
(Makina Elektirik ve Sanayi İşlen Müdürdüğünde)
Tahmin bedel ve «üresi ile ilk teminat miktarı yukarıda yazılı iş 4 Haziran 1985
Salı yünü saat 11.00 de istanbul Büyük Şehiı Belediye Erıcıiuıeniııde Kapalı zarf ek
siltmesi usulü ile şartnamesi veçhile ihale olunacaktır Ş ırtnamesi ilgili müdürlükte
tedelsiz olarak görülebilir veya tespit otunun ücıeti mukabilinde satın alınabilir
Kapalı zart eksiItme.Mnc iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya
Vanka teminat mektuplarıyla 1983 yılı Ticaret od.ısı vc.-ık.ısııı, hamilen muayyen gün
ve saatte istanbul Büyük Şehir Belediye nneilmeninde hazır bulunmaları lazımdır.
C9W ' 1-1
.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara 4 Bölge
Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda cinsi, yeri, ke>ıf bedeli yiv/ılı isler 2886 savıiı kanunun 81b. m.ıddesi gereğince' taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2 — Adı geçen işin dosyası ve ş a r t l a n ılgılt servisteki dosyasında görülebilir
3 — İlgililere duyurulur.
İşin Adı • Bo/.uyuk-Eskişehir-Ankara yolu' Hin Yeşıllıan 'i Nolu Bitümlü Sıcak
Karışım Kaplama Şantiye Şefüği'nden bitümlü sıcak karışım nakli. Ku^if Bedeli :
105.179.000— TL., Geçici Teminatı 3.135 370,— TL.. Son Müracaat Tarihi 4/8/1985
ihale Günü Saati: (l/ri'l%5, Saat: 15 00. ServiJi • Asfnlt Başmühendisliği.
:
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22 Mayıs 1983 — Sayı : 18761
Sosyal Sigortlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

YAPIM İŞLERİ İLÂNI
1 — Eksiltmeye konulan iş. Rize Hastanesi Tevsii İnşaatı Asansör işi olup,
ilk keşif bedeli 1985 yılı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı birim fiat ve rayiçlerine göre
25.036.000,— TLclır.
2 — Bu işin geçici teminat miktarı 751.080,— TL. dır.
3 — Eksiltme 5/6/1985 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00'da A n 
kara S.S.K. Genel Müdürlüğü 1 nolu Satın - Alma Komisyonu Başkanlığında 8/2574
sayılı Kararname esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
4 — Resmi Gazete'nin 26/1/1985 tarih ve 18647 sayısı ile yayımlanan Bayın
dırlık ve Iskan. Bakanlığının tebliğinde belirtilen azami indirim miktar veya oran
lan ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler uygulanacaktır
a)

Kriterler ve puanlama:
l - Mali güçler: % 25
2 — Makina ve teçhizat kapasiteleri: "t 15
3 - Halen devam eden işler: % 15
4 - Daha önce yaptıkları işler: % 30
5 - Sicil durumları ve iş tutumları: % 15
5 — istekliler, bu işe ait ihale dosyasını, Ankara - Kızılay Adakale Sk. N o .
30'da Genel Müdürlük inşaat ve Emlâk-Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Şefliğinde
mesai günleri inceleyebilirler.
6 — Eksiltmeye girecek istekliler, «Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile
ihale şartnamesi» 7. maddesinin (b) fıkrasmda belirtilen belgeleri, dış zarf içinde
vereceklerdir.
7 — Yeterlik Belgesi alınma şekli;
a) isteklilerin en geç 30/5/1985 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar
bir dilekçe İle S.S.K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umumi
evrak kayıtı muteber olup, telgrafla m ü r a c a a t kabul edilmez) ve dilekçelerine,
b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış en az keşif bedeli kadar (H)
grubundan müteahhitlik karne aslını veya aslının ibrazı şartı ile suretini,
c) İsteklilerin işin ilk ilan tarihinden sonra ilgili bankalarca tanzim edil
miş banka mektupları (tahmin edilen bedelin % 8'i tutarında nakit kredisi, % 8'i
tutarında teminat kredisi asgari şart olarak aranacaktır.) ile belgelendirilmiş «mali
durum bildirimi» ve son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gös
terir Vergi Dairesince tasdikli vergi levhaları ile makbuzlarının noter tasdikli su
retini. (Vergisiz yılların izahlı dokümanını)
d) Makina ve teçhizat araçları bildirim ve buna ait fatura, ruhsat, kira
sözleşme taahhütleri ile demirbaş amortisman defterini,
e) İhale tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarınca istekliye ihalesi ka
rarlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımlarına ait keşif
bedellerinin tutarlarını yetkili idarelerden belgelemeleri.
f) Daha önce yapılan işler bakımından isteklinin müteahhit veya taşaron
olarak 1/1/1980 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarını gecikme cezasız
olarak bitirip, geçici kabulünü yaptırdığına dair belgelerini. (İş bitirme belgesi ve
geçici kabul tutanaklarının aslı veya noterden tasdikli suretini.)
g) İsteklinin şirket olması ve karneyi kişiden devralması halinde karneyi
şirkete devreden kişinin devrettiği şirkette ne sıfatla fiilen çalıştığını belirtir noter
taahhütnamesini.
h) Bu işin şantiye şefliğini ve Teknik Uygulama Sorumluluğunu deruhte
edeceğini bildiren bir Elektrik Mühendisinin noter tasdikli taahhütnamesini.
i) isteklilerin şirket olması halinde şirket tüzüğünün yayımlandığı Ticaret
Sicil Gazetesinin asimi.
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k) Yapım İşleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesinde beurtilen
diğe/ evraklar ile Kurumu Keşif ve İhale Şefliğinden alınan dosya tetkik belgesini
müracaat dilekçelerine eklemeleri.
8 — Bakanlar Kurulunun 84/8341 ve 84/8921 sayılı kararnamesine göre taah
hütleri tasfiye «dilen müteahhitler «Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma
Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde yapılacak ihalelere katılamayacak olup, katı
lanlar ve sahte belge ibraz edip, gerçek dışı beyanda bulunanlar için «Yapım İşleri
için kapah teklif usulü ile ihale şartnamesi'nin 5. maddesinde belirtilen şekilde iş
lem yapılacaktır.
9 — İsteklilerin bu işe ait ihale dosyası ve ilan hükümlerine göre tanzim ede
cekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde
S.S.K. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No 7 Sıhhiye/ANKARA 1 nolu SatınAlma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında
bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü olarak postalamaları
gerekmekte olup, pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez.
:

10 — Kurum Yeterlik verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya
dilediğine yapmakta serbesttir.
6472/2-2
Beykoz Belttliye Başkanlığından ;
1 — Beykoz Belediyesi sınırları dahilinde bordur, tretuvar, merdiven ve İstinat
duvarı yapımı işi 2886 ve 2990 sayılı yasa ile ek ve tadilleri gereğince kapalı zarf
usulü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, birim fiyatları esas alınarak İhaleye çıka
rılmıştır.
2 —• İşin 1985 yılı birim fiyatları ile keşif bedeli 84.7J 1.855 T l . , dır.
3 — İhale 13,6 1985 günü saat 14.00'de Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda
yapılacaktır.
4 — İhale dosyası 10.000 T L . karşılığında Hesap İşleri Müdürlüğünden temin
edilebilir.
5 — Bu işe ait geçici teminat 2.541 355.65 T L . dır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 13/6/1985 günü saat U.OO'e kadar almdı
belgesi karşılığında thale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Yeterlilik Bel^e^i Almak İçin :
a) E n geç 10,-«'1985 günü saat 14.00'de kadar dilekçe ve aşağıda sıralanan
belgeler ile ihale komisyonu başkanlığına müracaat edilecektir.
b) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından verilmiş, süresi dolmamış (B) guru
bundan en az bu işin keşif bedeli kadar, müteahhitlik karnesi.
c) Mali güç bildirimi : Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış keşif
bedelinin Vî lo'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi gösterir Banka
Mektubu.
d) İstenilen araç vo makina miktarı
0 1 tı s i
Betoniyer
Damperli Kamyon
Vipratür
Su Tankeri
e)

Adet

Kendi Malı

2
2

1
1
1

1

Kimlik

1

1
1
—

1

Taahhüt Bildirimi :

Yeterlilik Belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlaıına taahhüte bağ.anmış veya bağlanacak yapım işlerini gösterir belge.
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Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
Çayırhan - N A L L I H A N
Müessesemizin Misafirhane binası İnşaatı işi, 8/2574 sayılı Kararname esas
larına göre ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
1 — işin I. Keşif Bedeli = 444.851.116,— T L . dir.
2 — Geçici Teminatı = 13.345.533,— T L dir.
3 __ Şartname dosyası Müessesemiz İnşaat Şube Müdürlüğünde veya T K t Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Cad. Yenimahalle Ankara) görülebilir.
4 — Yeteılik Belgesi verilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesinde,
26/1/1985
Tarih Ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının tebliğ esasları uygulanacaktır. Kriterler V P puvanlama ile mali güçler'e ait
bilgiler şartname dosyasında mevcuttur.
5 — Yeterlik belgesi için müracaat edecek olan isteklilerin, kapalı usûl teldif
isteme şartnamemizin 4. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlayacakları
aşağıdaki belgeleri dilekçeleri ekinde 7/6/1985 günü saat 16.00'ya kadar Müesse
semiz Genel Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten
sonra yapılacak başvurular ve eksik belge tamamlanması dikkate alınmayacaktır»
5.1. Kanuni konutu bulunması,
5.2. Tebligat için adres göstermesi,
5.3. Ticaret ve. veya Sanayi odası belgesi vermesi,
5.4. imza sirkülerini vermesi,
5.5. İhalenin yapıldığı yıl vizeli <Yapı araçları bildirim» ve belgelerini ver
mesi (Demirbaş defteri aslı veya ilân tarihinden sonra noterden tasdik edilmiş sureti)
5.6. ihalenin yapıldığı yıl vizeli <-Teknik Personel Bildirim-» ve belgelerini ver
mesi,
5.7. İlgili Bankalarca, işin ilk ilân tarilıinden sonra düzenlenmiş banka mek
tupları ile belgelendirilmiş, <Mali Durum Bildirimi» ve isteklilerin son beş yıla ait
onaylı bilançoları ile son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini göste
ren belgeleri vermesi,
5.8. Son beş yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak üzere dilekçe
verdikleri tarihte, adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini gös
teren «Taahhüt Durumu Bildirimi» ile tamamlamış oldukları işlere ait iş bitirme bel
geleri, geçici ve. kesin kabul tutanakları ve halen devam etmekte olan İşlere ait son
Uakediş kapaklarım,
5.9. Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış
(B) Grubundan en az
700.000.000,— T L . Keşif bedele kadar bir işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir
< Müteahhitlik Karnesi'nH vermesi,
6 — Bir defada asgari işin keşif bedeli kadar benzeri bir inşaat taahhüt işini
Müteahhit sıfatı ile Resmi kuruluşlara karşı tamamlayıp en az geçici kabulünü yap
tırdığına dair iş bitirme belgesi,
(Belge aslı ile birlikte noter tasdikli suretinlnde ibrazı şarttır. Belgelerin de
ğerlendirilmesinde Bayındırlık ve iskân Bakanlığının yıllara alt katsayıları uygu
lanacaktır.)
7 — ihaleye katılabilmek için yeterlik belgesi alınması şart olup, yeterlik bel
gesi almaya hak kazanan firmalara Telgraf, Teleks ve Mektupla bügi verilecektir.
8 — Teklif verme gün ve saati ihaleye iştirake hak kazanan firmaların yeter
lik belgelerinde belirtilecektİB. Yeterlik belgelerinde belirtilen gün ve saatten sonra
yapılacak başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir.
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Alanya Devlet Orman işletme Müdürlüğünden ;

Deposu
Sedre

»
irmek um

Adet

M . Dm .

Mu. Bed.
Lira

11

3703
1168
6674
280
' 3793

913.871
116.36«
3 063.667
34.011
355.623

26.0U0
18.000
26.000
40.000
16.0U0

S2

1566»

2513.537

Parti
adedi

Cins ve nev'i
3. S. N . B. Çz. Tom
Çz. M, Direk
3. S. N. B. Çz. Tonı.
3. S N . H. Çk. Tonı.
Çz. San. Odunu

27

38

Toplanı

Vr 3 Tem.
Lira
732.000
64.000
847.000
126.000
173.000
1.942.000

1 — işletmemiz Depolarında bulunan yukarda cins ve miktarı yazılı 82 partide
kayıtlı,çeşitli cins orman envalinin bedel tutaunın '/"< 50 si '\ 40 faiz ile vergi ve re
simleri peşin bakiyesi 3 ay vadeli süresiz limit dahili banka teminat mektubu karşı
lığında model şartname uyarınca açık arttırnulı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 6-6 1985 tarîhme raslayan Perşembe günü saat 14.00 de im
letme satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satısn ait ilân, şartname ve «atış öncesi bilgi cetveli Orman Genel
Müd. lügü Antalya Orman Bölge Müdüılüğü ve buna bağlı işletme Müdürlükleri ile
işletmemizde görülebilir
i — Arttırınaiı satışlara kereste liearetı yapanlarla kereste ahbalaj imalatha
nesi olanlar, inşaat yaptırım gerçek ve tü-zel kişiler, ornın üıünü kullanan küçük sanaat erbabı ile Kanayı odununa iştirak tdeeek olanıarın vize.M yapılmış kapasite bel
gesi ile tüccarların sun senenin vizesi yapılmış ticaret sicil kartlarının teminat ya
tırmadan önce ibraz etmeleıi.
a — Alıcıların belirli gün ve saatte teminatlarının yatırarak komUyona mü
racaatları ilân olunur,
6945 / 1-1
Stİmerbank Denizli Pamuklu Sanayii Müessesesinden
100.000 A D E T L A K L I M A S U R A SATTN A L I N A C A K T I R
1 — Müessesemi?, ihtiyacı 100.000 3,dd. Uıklı masura şartnamesi uyarınca satın
alınacaktır.
2 — İlgilenen tırmalar teknik resim ve numuneseri Müessesemiz Ticaret Mü
dürlüğünde görebilirler. Bu işe ait soı- telclif \erme günü 6/6/19B5 Pergmebe glinü
saat 15.00 kadardır
3 -- Müessesemiz 2S86 .sayılı ihale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kıs
men veya tamamen yapıp vapınaıııskta serhesttir.

— — »• - .
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Oddül Belediye Başkanlığındın
1 — Belediyemiz yedinde bulunan 1$Hi> .-ıiodel Ford Oargo 1212 tipi 9 tonluk
kamyon üzerine arazöz yapılması 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık
eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır
2 — Muhammen bedeli 5.250.000, - T l , , olup, geçici teminatı 157.500 — T L . dlr.
3 — ihalesi 4 Haziran 1985 Salı jrunü saat 14.00 de Güdül Belediye Encüme
ninde yapılacaktır.
4 — Teknik ve genel şartnamesi Belediyededir
5 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Belediyede hazır olacaklardır,
ilân olunuz
6665 4-4

Sayla.. 42

RESMİ G A Z E T E

22 Mayıs 1985 — Sayı : 18761

Bayramiç Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
ÇANAKKALE

Deposu
Kocakur

Çırpılar/Or. İçi

Emvalin Cins ve Nevi
2. S. Nor. B. Çk. Tom
3. S. Nor. B. Çk. Tom
3. S. Kısa B. Çk. Tom.
2. S. U/un B. Köknar Tom.
3. S. U/un B. Köknar Tom.
3. S. Nor. B. Köknar Tom
Çk. Sanayi Odunu
Çz. Sanayi Odunu
İbreli Odun (D. V.)
Yapraklı Odun
Çam Sırık

P. Adedi

Miktarı
M Dm
1

3

11
01
11
1
l
4
ü
i
2
7
5

447.392
3045.010
321.335
16.687
14.34«
150.564
194.792
32 047
160.000
538.000
202.000

110

4222.173

Muh. Bed.
TL.
41.000
28.500
20.500
49.500
37.000
28.500
14.000
14.000
3.000
4.000
7.700

ı •— Yukarıda depolan yazılı emvaller hizalarında gösterilen muhammen be
deller üzerinden açık artırmalı satışa konulmuştur.
2 — Bunların tutar bedelinin % 50si ile vergileri ve % 40 mektup faizi pe
şin, bakiyesi 9ı 50'si müddetsiz, limitli ve kati banka mektubu karşılığı 3 ay vadeli
olarak satılacaktır.
3 — Açık artırma 7/6/1985 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İşletme
Müdürlüğü binasında komisyon marifetiyle yapılacaktır.
4 — İsteklilerin belli gün ve saatte iştirak edecekleri partiler için yatırdıkları
% 3 teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
6947/ 1-1
Tunceli Valiliğinden :
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Tunceli Merkez Sağlık Müdürlüğü' idare Binası inşaatı işi, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 35 nci maddesinin (al fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile
ihaleye konulmuştur.
Bu ihalede 26 Ocak 1985 Tarih ve 38647 Sayılı Resmî Gazte'de yayınlanan
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli (16I.000.OIM),-—) T L . dir.
3 — İhale 5/6/1985 Çarşamba günü saat 15.00 da Tunceli Bayındırlık ve is
kan Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır.
4 — İhale Şartnamesi ile diğer evrak Tunceli Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğünde Mesai saatleri içinde görülebilir.
5 —- İstekliler; ihale Şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve onarım
İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedel'e. ait kriterler tebliğine göre ;
A - ihaleye Katılma belgesi almak için. müracaat dilekçesi ile birlikte :
a) Yapı Araçları
b) Teknik Personel
c) Mali Durum
d) Taahhüt Durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için
ayrı ayrı düzenlenecektir.)
Bildirimi ve belgelerini.
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f) (B) grubundan en az, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını
ibraz etmek kaydıyla) suretini,
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte;
a) İhaleye katılma belgesi
b) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi
c) İmza sürküleri
d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adına alınmış (4.830.000,—) T L . tutarında
Geçic* Teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 31/5/1985 Cuma günü
mesai saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarım 5/6A985 Çarşamba günü saat 14.00 ya ka
dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
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T. K. 1. Mahdut Mes'uliyetli Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesesi Mü
dürlüğünden : (Çayırhan - Nallıhan/Ankara)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olarak aşağıda Cins ve Miktarı yazılı malzemeler
Genel ve Teknik Şartnamemiz esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile yapılacak ihale
ile satınahnacak ve naklettirilecektir.
Malzemenin Cinsi
1
2
3
4

—
—
—
—

Miktarı

Akümülatör (Muhtelif Volt ve Amperde)
Maden direğin nakliyesi
Kaynak trafosu ve jenatörü
İşlenmiş Demir ve saçlar

198
i 1.750
5
20

Adet
Ms
Adet
Kalem

İhale Tarihi ve Saati
3/6/19854 6/1985
0 6 1985
10/6/1985

14.00
14.00
14.00
14.00

2 — İhaleye katılacak Firmalar teklif mektuplarını ihale günü saat 13.30'a
kadar Müessesemiz Muhaberat Servis Şefliğine vermiş olmaları gerekmektedir. Tek
lif mektupları aynı gün ve saat 14.00'de Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünde Ko
misyon huzurunda açılacaktır.
3 — Konu ile ilgili Şartnameler Ankara'da T. K. 1. Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığından (Kömür Satış Depocu yanı K a t : 11. Oda N o : 1116) İstan
bul'da T . K. î. İstanbul Satınalma Müdürlüğünden (îstilüal Cad. Odakule iş merkezi
K a t : 12) ve Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden 1.000,— T L . bedel karşılığın
da temin edilebilir.
4 — Postadaki gecikmeler dikkate almmıyacaktır.
5 — Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleleri yapıp yap
mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
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•
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden :
İşletmemizin 1984 yılı istihsali aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve ge
çici teminatı karşısında yazılı 115 ton coker çeşidi elyaf pamuk 4 Haziran 1985 Sah
günü saat 14.00'de açık artırma suretiyle satılacaktır.
Pamuklar sawginde işlenmiştir.
Cinsi : Elyaf Pamuk, Çeşidi : Coker, Muhammen miktarı: 115.000 Kg., Fiatı :
500,— T L . , Tutarı : 57.500.000,— T L . , Geçici teminatı : 1.725.000,— T L .
Şartnamesi Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, İstanbul. İzmir.
Aydın, Adana Ticaret Borsaları ve işletme merkezinde görülebilir.
6946 / 1-1
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Ankara Buyukşehir Belediye Başkanlığı Ankara Sular İdaresi Genel Müdür
lüğünden :

İşin Cinsi ve Yeri
1) P i l Pompa İstasyonu ve
çevre duvar inşaatı
(Siteler-Hüseyin Gazi)

1. Keş. Bed. ve G. Tem.
Keş. Yılı (Lirnu içi)
SonMur.
TL
TL.
Ta. ve saati

78.000.000
(1985)

2.670.000

İhalenin
lanhı

31/5/1985
7'6/1985
Saat: 16.30 Saat: 15.00

Karne
Grubu

B

2) Süzgeç Tesisleri Bakım Ona
rım İnşaatı (Dışkapı)
37.000.000
1.440 000 31/5/1985
7/6/1985
C
119851
Saat - 16.30 Saat : 15 30
1 — Genel Müdürlüğümüzün 1985 yılı Yatırım Programında bulunan yuka
rıda belirtilen ^muhtelif inşaatlar, kapalı zarf eksiltme- usulü ile ve birim fiyatların
her Diri için geçerli olmak uzero işin tümüne indinin vermek suretiyle ihaleye çı
karılmıştır.
2 — Bu işlere au ihale dosyaları ASL* Genel Müdürlüğü Eıüd Proıe ve İnşaat
Dairesi Başkanlığında görülebilir, yeterlik belgesi için müracaat edenlerin 7.500,-TL. karşılığında alacakları ihale dosyası alındı makbuzunu dosyalarına eklemeleri
şarttır.
3 — İhaleye katılma belgesi alabilmek için:
a) Her işin ihale dosyası eki ihale şartnamesinin 4. maddesi ve şıklarında be
lirtilen koşulların yerine getirilmesi.
b) Her işin sözleşme taslağının, fi. maddesindeki listede belirtilen teknik ele
manları iş babında bulunduracağına dair noterden tasdikli taahhütname,
c) Her işin ihale şartnamesinde yüklenicinin kendi malı olması veya başka
şekillerde temin edilebileceği belirtilen makina ve teçhizatın tamamını iş başında
bulunduracağına dair noterden tasdikli taahhütname,
d) Mali durum bildirisi ve ekinde serbest mevduat ile kullanılmamış nakit
kredilerin toplamı işin keşif bedelinin
25'inden a/ olmamak üzer.o ilan tarihinden
sonra alınmış usulüne uygun banka referans mektubu,
e) P i l Pompa istasyonu ve çevre duvar inşaatının ihalesine iştirak etmek
isteyenlerin son beş sene sarfında benzeri inşaat yaparak kabulünü yaptırdığuu
kanıtlar resmi belgeyi.
f) 28/7'1984 tarih vo 84/8341 sayılı ile 28/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı Ka
rarnamelere göre hiçbir idarede tasfiye edilmiş bir işinin almadığına ilişkin beyanı.
g) Bütün bildiriler 28 Mart 1681 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazetede ya
yınlanan Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği örneklerine
uygun olacaktır.
4 -~- İsteklilerin her iş için iş yerini gördüklerine dair yer görme belgesi ile
ihaleye katılma belgelerini ihale tarihinden iki sun ünce mesai saati sonuna kadar
Etüd Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından -alacaklardır.
5
İsteklilerin her iş için; ihaleye katılma belgesi, geçici teminat mektubu
veya makbuzu, 1985 yılına ait ticaret odas; vesikası, işyeri görme belgesi ile usulüne
göre hazırlıyacakları teklif mektubunu havi kapalı zarfları ihalenin yapılacağı gün
saat 14.00'e kadar, İhale Komisyonu Başkanlığına sır numarası alındı makbuzu kar
şılığında verilmesi şarttır.
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya uygun bedel tercihinde serbesttir.
7 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar
kabul
edilmez.
Duyurulur.
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden
1 •— Aşağıda yeri, konusu, keşif bedelleri, geçici teminatı, yeterlik belge güpü
eksiltme gün ve saati yazılı işlerimi 1935 yılı birim fiatlan ile kapalı teklif almak
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Bu işlere ait dosya ve eklen (TÎGEM, Karanfil Sokak No. 62 Bakanlıklar
ANKARA) İnşaat ve Tesisat Daire Başkanlığında görülebilir.
3 — Genel Müdürlüğümüz 2086 sayılı Yasaya tabi değildir. İhaleyi yapıp yap
mamakta ve dilediğine vermekte surbesttir.
Teklifleri
Yet. Bol.
Yet. Bel.
verilme
verileceği
için
günü
gün
son müra
G. Tem.
Keşif Bed-.
ve saati
ve saati
caat günü
TL.
TL.
İşin A d .
1 - Boztepe T. İ. M d
Pompaj E. N. H
ve kompanzasyon

10.000.000

300 000

2 - Hatay T İ. Md Pompa)
E. N. H. ve Kompan
zasyon Elekt. Tes
¿4 670.815

7-10 125

3 - Karacabey T. İ. Md
Elektrik Şeb. ve
Kompanzasyon Tes.

20.534.04ı)

616.025

4 - Gökçeada T. İ. Md
Şebeke ve
Kompanzasyon Tes

15 560 000

466 880

5 - Türkgeldi T. İ. Md.
Şebeke ve Kompan.
Elektrik Tesisi

36 290.000

1.088.700

5/6/1985
3/0/1935
Sah
Pazartesi
S. • 17.00 S. : 10 00

5/6/1985
Çarşamba
14 00 -15.00
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Elektrik İşleri Etud İdaresi Genel Müdürlüğünden:
1 — idaremize ait 5 adet (BMC-TM 30) panelin minibüs haline getirilmesi
işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Eskişehir Yolu 9. Km. de bulunan Elektrik İşleri Etüd
İdaresi Genel Müdürlüğü, Makina - İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi Mü
dürlüğünden bir dilekçe ile temin edilebilir.
3 — En son teklif verme tarihi 6/6/1985 günü saat 11.00'dir.
4 — Teklifler 6/6/1985 günü saat 15.00'de Makina - İkmal Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şubesi Müdürlüğünde Komisyon huzurunda açılacaktır.
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
6950 / 2-1
1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 2 adet Benzin Pompası kapalı zarf usulü ile
satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Eskişehir Yolu 9. Km. de bulunan Elektrik işleri Etüd
İdaresi Genel Müdürlüğü Makina - IkmaJ Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi Mü
dürlüğünden bir dilekçe ile temin edilebilir.
3 — En son teklif verme tarihi 3/6/1985 günü saat 11.00'dir.
4 — Teklifler 3/6/1985 günü saat 15.00'de Makina - ikmal Dairesi Başkanlığı
Satınalma Şubesi Müdürlüğünde komisyon huzurunda açılacaktır.
idaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
6948/2-1
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Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
MUHTELİF M A L Z E M E SATINALINACAKTIR
Aşağıda ayımtılı durumu gösterilen muhtelif malzeme:
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihale
nin enson teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir.
İhale
Malzemenin Cinsi
Dosya No.
Miktarı
Tarihi ve Saati
40.G ELİ Y/85-270

32 Kalem

6/6/1985

15.00

2 - Muhtelif Filitre

1 - V Kayışı

839.GELİY/85-271

118 Kalem

11/6/1935

15.00

3 - İş makinalarına ait
muhtelif yay imalatı.

839.GELİY/85-273

3 Kalem

17/6/1985

15.00

2 — Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak
engeç saat (15.00)'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servtsi'ne verilmiş olacak
tır.
3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat (15.30)'da Müessesemiz
Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır
4 — Konu ile ilgili şartnameler;
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığından,
b) İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğü'nden (Odakule Işhanı Kat •. 12 Bey
oğlu)
c) Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden (İsmet Çatak Cad. N o : 1 MUĞLA)
Dilekçe ve (
) TL. karşılığında temin edilebilir.
5 — Postadaki gecikmeler dikkate ahnmayacaktır.
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
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—-•
Balıkesir PTT Bölge Başmüdürlüğünden :
1 — Bölgemiz ihtiyacı olan 20 formalı 19900 adet Balıkesir (şehir) telefon
rehberi ile 9 formalı 13500 adet Bandırma (şehir) telefon rehberi kapalı yazıh tek
lif alma suretiyle bastırılacaktır.
2 — Bu işe ait geçidi teminat, Başmüdürlüğümüz, Ankara, İstanbul ve İzmir
Telefon Başmüdürlüğü veznelerinden 450,— TL. bedelle satılmakta olan Şartname
nin (İdari Şartnamenin) 5. maddesinde belirtilmiş bulunmaktadır.
3 — İhale 11/6/1985 günü saat 15.00'de Komisyonumuz huzurunda yapıla
caktır.
4 — Teşekkülümüz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale tarihini herhangi bir sebeple daha
sonraki bir tarihe almakta serbesttir.
5 — Postada vaki gecikmeler dikkate almmaz.
6 — Tamamlayıcı bilgi 11379-15532 No. lu telefonlardan alınabilir.
6787 / 2-1
, — *

Denizli Valiliğinden:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, sarilikleri, geçici teminatları/karne grup
ları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.
maddesinin a fıkrası ve 527 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile
ihaleye konulmuştur.
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Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — İhale Denizli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında
işlerin hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar* Denizli Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
4 — İstekliler, ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım
İşLeri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre

;

A)

İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte;

a)

Yapı araçları,

b)

Teknik personel,

c)

Mali durum,

d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı vc halen devam eden
için ayrı oyrı düzenlenecektir.)

taahhütleri

Bildirimi ve belgelerini,
e) Aşağıda işlerin karşılarında belirtilen grubundan en az keşif
kadar müteahhitlik karnesi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) suretini.
B)

İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte;

a)

İhaleye katılma belgesi,

b)

Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

c)

İmza sirküleri,

bedelleri

d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adına alınmış aşağıda işlerin hizalarında
belirtilen geçici teminatlarını ve islenilen diğer belgeleri verecektir.
5 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi 3 Haziran 1985
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını işlerin karşılarında yazılı ihale saatinden
önce İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vereceklerdir.
7 —- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta veya tesbit edilen
bedel üzerinden ihaleyi yapmakta serbesttir.

uygun

8 — Telgrafla m ü r a c a a t l a r ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
S. No.

İhaleye konulan işin adı

1

Denizli - Çivril K2 Tipi Cezaevi
İnş. (1986 yılına sari)

Keş. Bed.
TL.

G. Tem.
TL.

Karne
Grubu

İhalenin
Günü ve Saati

90.000.000

2.700.000

(B)

İ3 Haziran 1985
Perşembe
Saat: 11.00

228.000.000

8.840.000

(B)

13 Haziran 1985
Perşembe
Saat: 15.00

26.840.970

805.230

(C)

14 Haziran 1985
Cuma
Saat: 11.00

Denizli - Merkez Devlet Lojman
Sitesi (90 Dai.) İnş.
715.000.000
(1987 yılına sari)

21.450.000

(B)

14 Haziran 1985
Cuma
Saat: 15.00

Denizii Bayındırlık ve İskân
Müd. Hizmet Binası İnş.
(1987 yılına sari)
Denizli - Çal Bekilli Bucak Jan
darma Tak. Kom. Binası İnş.
(1986 yılma sari)
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :

1 — İhaleye Konulan İşler
1) Sinop ilindeki,
Vezirköprü-Durağan
yolunda Kürtler Grubu
(Kürtler ve Guguklu)
Köprüleri yapımı işi.

Keşif Bedeli
TL.

G . Temin.
TL.

İHALENİN
Tarihi
Saati

93.169.821,82 2.795.095— 10/6/1985
Pazartesi

2) K a h r a m a n m a r a ş ilindeki,
Kahramanmaraş-Göksun
yolunda Ceyhan Köprüsü
yapımı İşi.
524.706.953,16

15.00

Başvuru
Son
Günü

4/6/1985
Salı

15.741.209,— 12/6/1985 15.00
5/6/1985
Çarşamba
Çarşamba

2 — Yukarıda yazılı işlerin ihaleleri, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz site
sindeki, Köprüler Dairesi Başkanlığı odasında karşılarında yazılı tarih, gün ve saat
lerde 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı teklif usulü ile ve birim fiyat
ların her biri için geçerli olmak üzere tümü için indirim vermek suretiyle yapılacak
tır.
3 — İhale dosyaları; her gün çalışma saatleri dahilinde Genel Müdürlüğümüz
Keşif ve Şartname Şubesi Müdürlüğünde görülebilir. İstenildiğinde proje ve keşif
özeti vezneye yatırılarak 1. iş için 2.500 — TL. 2. iş için 7.500,— TL. bedelle makbuz
karşılığında adı geçen Müdürlükten alınabilir.
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin 4.1 4.2'deki koşulları yerine getirmeleri
gerekmektedir :
4.1. — Yeterlik belgesi alabilmek için, isteklilerin en geç yukarıda yazılı işler
İçin ayrı ayrı tespit edilmiş olan başvuru son günü saat 17.30'a kadar birer dilekçe
ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları (Başvurmada, Genel Evrak kaydı tarihi ge
çerlidir.) ve dilekçelerine «B» grubundan ep az bu işlerin keşif bedelleri kadar Mü
teahhitlik Karnesinin aslını veya Genel Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu
Başkanlığınca onanmış örneğini, ihale dosyasındaki örnekelere uygun «al Yapım
araçları bildirimini (Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinin 5.6.2.b.. madde
sindeki bu işler için asgari şart olarak tamamının kendi malı olması istenilen makina
ve teçhizatla, başka şekillerde temin edilebileceği belirtilen makine ve teçhizattan
kendi malı olanlarının aidiyetini belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerlj amor
tisman defterlerinin noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunlu
dur. Bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak
bildirimde gösterilecektir.), b — Mali durum bildirimini (İlgili bankalarca sözleş
meye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş
banka mektupları bildirime eklenecektir. İsteklilerin, Kapalı Teklif Usulü ile İhale
Şartnamesinin 5.6.2.C maddesinde asgari şart olarak belirtilen miktarda kullanılma
mış nakit ve teminat mektubu kredisi olması şarttır.), c — Teknik personel bildiri
mini (Karnesinin devrine muvafakat veren karne sahibi ile teknik personelin son
üç yıl içinde çalıştıkları yerler hakkındaki bilgiler bildirime
eklenecektir.), d —
Taahhüt durumu bildirimini (İsteklilerin, müteahhit veya taşeron olarak 1/1/1980
tarihinden sonra Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirin ge
çici kabulünü yaptırdıkları işlerde ihale tarihinden önce Kamu Kurum ve Kuruluş
larınca istekliye ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geri kalan
larının keşif bedelleri miktarlarının ve ihale tarihlerinin ayrı ayrı bildiride göste
rilmesi gerekmektedir.), e — İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair işlerin ait olduğu
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1. iş için Karayolları 7., 2. iş için 5. Bölge Müdürlüklerinden alınmış tasdikli bir
belgeyi, f — İsteklilerin, noter tasdikli; gerçek tek kişi olmaları halinde imza sir
külerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini. (İsteklilerin, ortak girişim olması
halinde şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermeleri şarttır. Ortak girişimin ortakları yukarıda
belirtilen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.), g — Gerekiyorsa vekâletname»yi ek
siksiz olarak ekleyip bu işler için yeterlik belgesi almaları.
4.2 — Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesindeki esaslara uygun olarak
«1985 yılma ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli imza ya da
şirket sirkülerini. Genel Müdürlüğümüzden alınacak Yeterlik Belgesini, kanuna veusulüne uygun olarak yukarıda her iş için karşısında gösterilen miktarda geçici
teminatını, İsteklilerin, ortak girişim olması halinde örneğine uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ve imzalı teklif mektup»larını zarfa koymaları.
5 — İsteklilerin; teklif mektuplarını, ihale günleri saat 14.00'e kadar makbuz
karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. Postada olacak gecikmeler
kabul edilmez. İlgilenenlere duyurulur.
0645 / 1-1

—•
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TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:
ANKARA
0 920 mm. lik Tekerlek Takımları İçin 3003 Adet Buatagres Gövdesi
Satınalınacaktır.
1 — Yukarıda ismi ve miktarı yazılı malzeme yurt içinden kapalı zarf yön
temi ile satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait tekliflerin engeç 25 Haziran 1985 Salı günü saat 15.00'e kadar
TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan komis
yonumuza , ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması
şarttır.
3 — Bu işe ait şartname; TCDD'nin Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğünde
bulunan Merkez veya İstanbul'da Sirkeci veznesinde 5.000,— TL. bedelle satışa çı
karılmıştır.
4 —- Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
5 — Tekliflerle birlikte % 2,5 oranında geçici teminat verilecektir.
6 — TCDD 2886' sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir.
6737 / ¿-2
S.S.K. Genel Müdürlüğünden-,
Kurumumuz Eyüp Hastanesi ile Bakırköy Doğumevi ek binasının ihtiyacı 2
adet elektroforez cihazı ithal yoluyla satınalınacaktır.
Bu ihaleyle ilgili >dari ve teknik şartname ile mukavele örneği, mümessillik
belgesi ibraz edilmek suretiyle mesai saatleri içinde 2 Nolu Satınalma komisyonun
dan temin edilebilir.
İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların hazırlayacakları orijinal proforma fa
turalarını engeç 19/7/1985 tarihi mesai saati sonuna kadar Mithatpaşa Cad. N o : 7
deki Malzeme Daire Başkanlığı Evrak Servisine vermeleri veya aynı gün ve saatte
bulundurulacak şekilde posta ile göndermeleri gerekir. Postada vaki gecikmeler
kabul edilmez.
Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediği firmaya yapmakta serbesttir.
6261 / 2 i
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Gene-]
Müdürlüğü Orman Ürünleri Sanayii Müessesesinden : (BOLU)
1 — Müessesemiz imalatlarında kullanılmak üzere Muhtelif Orman İşletmele
rinden Müessesemiz istif sahasına nakliyesi yaptırılacak hammaddenin (Tomru
ğun);
Miktarı
Muh. Bed.
Tutarı
G. Temin.
İşletmesi
Cinsi
M3
M3
TL.
TL.
Bolu
Bolu
Geredy
Gerede

Çam-Göknar
Kayın
Çam-Göknar
Kayın

7250
1000
11100
150

1213
1511
1570
1998

8.794.250
1.511.000
17.427.000
299.700

263.830
45.350
522.800
9.000

2 — İhaleye katılabilmek için Müessese Müdürlüğümüz ihale Komisyonundan
yeterlilik belgesi alınması şarttır. İstekliler bu belgeyi teklifleri ile birlikte bir zarfa
koyarak ihale komisyonumuza vermesi gerekmektedir.
3 — Yukarıda muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı tomruk nakliye işi
yukarıda belirtilen İşletmelerin depolarından ortalama fiyat tesbiti
edildiğinden
tomruk nakliye işi İşletme bazında ihaleye çıkartılmıştır.
4 — Nakliye işi için ilgililerini verecekleri teklif mektupları yukarıda yazılı
muhammen bedel M3 fiyatı üzerinden eksiltmek suretiyle kapalı zarf usulü ihale
edilecektir.
5 — İhaleye çıkarılan tomruk nakliye işine ait geçici teminatı istekliler iha
le saatinden tince Müessesemiz veznesine işletme itibariyle ayrı ayrı yatıracaklar
dır.
(î — Bu işo ait ihale 5/6/1985 Çarşamba günü saat 14'de Müessesemiz ihale
Komisyonunca yapılacaktır.
7 — İhaleye ait şartnameler Bolu ve Gerede Orman İşletmeleriyle izmir, An
ka/a, İstanbul ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıklarından görüleceği gibi
mesui saati dahilinde Müessese Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
K - İsteklilerin konu ile ilgili tanzim edecekleri teklif mektupları ile birlikte
bu işe ait geçici teminat mektuplarını bir zarfa koyarak ihale saatinden önce Mü
essesemiz ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
tt — Telefon ve Telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir .
10 — Müessesemiz 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta, dilediğine yapmakta veya bir süre pazarlığa bırakmaktadır.
İlan olunur.
6846 / 1-1
-

•
M. S. B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından
1 —- Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı yazdı
oıan mikrofilm ve mikrofiş sistemi 2886 sayılı Kanunun 51/p maddesine göre kapalı
teklif usulü ile yurtdışından satın alınacaktır.
2 — İhale 19 Temmuz 1985 günü saat 10.00'da M . S. B. Dış Tedarik Dairesi
Başkanlığında yapılacak olup, usulüne uygun teklifler en geç 18 Temmuz 1985 günü
s<ıat 18.00'e kadar M . S. B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığında bulundurulacak şe
kilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra intikal eden tek
lifler dikkate alınmayacaktır.
3 — Satıcı ihale kapsamında yer alan malzeme've yedek parçaların hepsine
teklif verebildiği sıbi malzemenin komple ve kombine özelliğini muhafaza etmek
şartıyla, ayrı ayrı da teklif verebilir.
4 — İhale ile ilgili şartnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Levazım Amirlikleri
(Dilekçe ile birlikte temsilcilik belgesi karşılığında) ile Washington, Bonn, Londra,
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Tokyo, Oslo, Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, Paris ve" Roma Kıdemli Askeri Ataşeliği ve
Koblenz BWB ve N A M S A Türk Askeri irtibat Heyeti Başkanlığından ücretsiz olarak
temin edilir.
5 — Telgraf ve yazı ile yapılan m ü r a c a a t l a r a cevap verilmiyecektir.
SATIN A L I N A C A K M A L Z E M E LİSTESİ:
Sıra No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Miktarı

Malzemenin Cinsi
Mikrofilm - mikrofiş sistemi
Mikrofiş - mikrofilm kamerası
Mikrofilm banyo cihazı
Mikrofiş banyo cihazı
Mikrofilm kopya cihazı
Mikrofiş kopya cihazı
Mikrofilm okuma cihazı

1
1
l
1
ı

adet
adet
adet
adet
adet

3 adet (İkisi A2 biri
A3 ebadında olacak.tu-.)
2 adet

Mikrofilm okuma - baskı cihazı
Yedek p a r ç a - kullanım malzemesi ve
aksesuarlar

Muhtelif

Mikrofilm ve mikrofişlerin muhafazası ve
arşivlenmesinde kullanılacak özel dolap ve
kutular.

7 Milyon dokümana
yetecek miktarda
6341 / l - l

Erzurum Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon

Başkanlığından:

Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda garnizonu, cinsi, miktarı, tahmini fiyatı,
tahmini tutarı ile geçici teminatı (Teminat Lv. A. Sat. A l . Kom. Bşk. lığı adına alına
cak) yazılı 200.000 Kg. Zeytin Tanesi satın alınacaktır. 2886 sayıh Yasanın 35/A mad
desine göre kapalı teklif usulü ile ihalesi 5 Haziran 1985 günü saat 10.00'da Komis
yonumuz ftıale Salonunda yapılacaktır. Bu işe ait şartname ve ekleri Ankara - is
tanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda mesai saatleri dahilinde görülebilir,
isteklilerin teklif mektuplarını noterden tasdikli imza sirküleri, ile ticaret odasın \
kayıtlı olduklarını gösterir belge ile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar
komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

c i n s i
Zeytin Tanesi
J0

»

*
»

»

»

Garnizonu
(Lv. A. Erzurum)
(Sarıkamış)
(Ağrı)
(Erzurum)
(Dumlu)
(Doğubeyazıt)
(Kars)
(Ardahan)
(Artvin)
T Ü M Ü :

Miktarı
Kg.
31000
30000
30000
30000
30000
20000
12000
12000
5000
200000

T. Fiyatı
TL.
495
496
497
495
496
500
497
500
500

T. Tutarı
TL

G. Tem.
TL.

15.345.000
14.880.000
14.910.000
14.850.000
14.880.000
10.000.000
5.964.000
6.000.000
2.500.000

460.350
446.400
447.300
445.500
446.400
300.0C0
172.92C
180.000
75.000

99.329.000

2.979.870
0312/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden :
ı — Dövizin temini ve ithalatı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda yazılı ınuızeme 2886 Sayılı Kanunun 51-P Maddesine istinaden Pazarlık Usulü ile satınalınacaktır.
Teklif
İsteme
Evrakı No.

Konu

85-40L-21

Devridaim Pompaları, Tamir Takımları ve

85-40L-25

Rulman

Yedek P a r ç a l a n

Son Teklif Teklif İsteme
Verme
Evrakı Bedeli
Tarihi
TL.

9/7/1935

2.000,—

11/7/1985

2.000,—

2 — ö d e m e gayrikabili rücu bir akreditifle yapılacaktır.
3 — ihale DSl Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığında (Yücetepe
Mahallesi R-7 Maltepe/ A N K A R A ) toplanacak S atına İma Komisyonunca yapılacaktır,
istekliler bu işe ait Teklif isteme Evrakını, Teklif İsteme Evrakının Numarasını ve
hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile belirttikleri antetli bir kağıda
yazılmış dilekçeleri ile aynı yerden ve istanbul'da DSİ XIV. Bölge Müdürlüğünden
(Libadiye Cad. Çamlıca/İSTANBUL) temin edebileceklerdir.
4 — İsteklilerden aranacak belgeler :
Teklif İsteme Evrakında belirtilen nitelikte, firmanın sicile kayıtlı ve halen
faaliyette olduğuna dair belge, Teklif İsteme Evrakı ve Teklif formunu imzalayan
kimselerin bunları firma namına imzalamaya yetkili olduklarını gösterir belge ve
Teklif İsteme Evrakından ibarettir.
5 — Teklifler belirtilen günde saat 14.00'e kadar DSİ Makina, İmalat ve Do
natım Dairesi Başkanlığı Satmalına Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gelmiş
olacaktır.
6 — Teklifler belirtilen günde saat 15.00'de açılacaktır.
7 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla veya teleksle yapılacak olan teklifler
kabul edilmez.
6785/1-1
TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından
ANKARA

:

Yük vagonlarında kullanılmak üzere 3200 adet 0 920 mm. lik ve 2000 adet
0 1000 mm. lik olmak üzere toplam 5200 adet Monoblok Tekerlek Takımı Dış Piyasa
dan kapalı zarf Yönetemiyle satınalınacaktır.
1 — Yukarıda ismi ve miktarı yazılı malzeme Yurt dışından Kapalı zarf yön
temi ile satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait tekliflerin en geç 3 Temmuz 1985 Çarşamba günü saat 15.00 e
kadar T C D D Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan Ko
misyonumuza ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması
şarttır.
3 — Bu işe ait şartname; TCDD'nin Ankara'da T C D D Genel Müdürlüğünde
bulunan Merkez veya istanbul'da Sirkeci veznesinden 10.000,— T L . bedelle satışa çı
karılmıştır.
4 — Teklif zat flan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
5 — Tekliflerle birlikte % 2,5 oranında kontcgarantili .geçici teminat verile
cektir.
6 — T C D D 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir.
6953 / 2-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakımlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğ'i Proje
ve İnşaat Dairesi Başkanlığından :
1 — Elazığ. IX. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Elazığ ili Palu İlçesi sınır
ları dahilinde bulunan «Palu-Kovancılar Sulaması İkmal inşatı işi; 2886 Sayılı Dev
let İhale Kanunu uyarınca Türk firmalan arasında Kapalı Teklif Usulü il© ve "Bi
rim fiytların herbiri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle»
ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli (2.406.000.000,—) TL olup, geçici teminat mik
tarı (72.180.000,—) TL. dır. Geçici ve.kesin teminat mektupları limit içi olacaktır.
3 — İhale konusu iş, genel olarak; 24,121 km ana kanal, 54,015 kın yedek ka
nal, 48,734 km Tersiyer kanalı, 21,400 km Tersiyer drenaj kanalı. 0,364 km uzunlu
ğunda bir adet galeri, bir adet kapaklı sualma yapısı, 100,000 km işletme bakım
yolu, 610 m pompa istasyonu ile mekanik ve elektrik teçhizatın, montajı, 800 m2
işletme binası ile yukarıdaki kanallar üzerindeki sanat yapıları yapımı işlerini kap
samaktadır.
4 — Müteahhitçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şan
tiyede çalışır vaziyette :
2 adet Ekskavatör (I yd3). t adet Dozer (Da veya muadili), 1 adet Greyder
180 HP), 1 adet Yükleyici (1 1/2 yd3), 2 adet Kompresör (210 cfm), 1 adet Yıkama
Eleme Tesisi (40 Ton/Sa). 2 adet Keçiayagı Silindir ve Çekicisi ve kafi miktarda Be
toniyer, Vibratör, Kamyon, Arazöz, Motopomp ve lüzumlu diğer ekipman bulundu
rulac aktır.
5 — Yukarıda 4. maddede istenilen makinalardan;
2 adet Ekskavatör (1 yd3), 1 adet Dozer (De veya muadilü, 1 cdet Yükleyici
(1 1/2 yd3), 1 adet Kompresör (210 cfm), ve 1 adet Yıkama Eleme Tesisi (40 Ton/
Sa) 1 adet keçiayagı silindir ve çekicisinin müteahhidin kendi malı olması şarttır.
6 — İhale 14/6/1985 Cuma günü saat (15)'de Yücetcpe Mahallesi İsmet İnönü
Bulvarı ANKARA DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan
ihale Komisyonu tarafından Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır,
7 — İhale tasarısı ve eklen 115.000,—) TL. karşılığında b maddede yazılı ad
resten • 22/5/1985 tarihinden itibaren temin edilebilir.
8 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına
3/6/1985 günü saat (16.30)'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek İhaleye katılma
Belgesi İstemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgelen eklemeleri lazımdır
8.1) Müteahhitlik Karnesi
a) Müteahhitlik Karnesinin (A) gıubuııdan en a/ (2.40ö 000.000,—) TL. hk
olması şarttır.
b) İstekli ortak girişim olduğu takdirde, pilot ortag-n müteahhitlik karnesi
nin (A) grubundan en az (2.400.000.000,—) TL. lık olması şarttır.
c) Yapılacak başvurularda yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karne
sinin bir suretinin müracaat evrakına ekleneıe'k karne aslının başvuru sırasında
DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığındaki yetkiliye gösterilmesi vo bu hususun
başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır.
2

d) İstekli, ortak girişim olduğu takdirde diğer ortakların müteahhitlik kar
nelerinin de bir surelinin müracaat evrakına eklenerek karne asıllarının haşvuru
sırasında yetkiliye gösterilmesi ve başvuru evrakına kaydettirilmesi «.arttır,
8.2) Taahhüt Bildirimi -.
a) İstekli, başvurunun yapıldığı tarihe kadar adına ihalesi kararlaşunlımş
veya sözleşmesi yapılmış işlerinin hangi kuruluşa taahhüd edildiği, ikmal tarihle
rini, en son hakedişe göre yapılan işin keşif tutarını ve işin geri kalan kısımlarına
ait keşif bedellerinin (karne katsayıları vasıtasiyle) ihalenin yavîilmakta olduğu yıla
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dönüştürülmüş tutarları ile isteklinin 1/1/1980 tarihinden itibaren kamu kurum ve
kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirip geçici kabulünü yaptırdığı işlerinin
hangi kuruluşa taahhüt edildiği, ikmal tarihlerini, son keşif tuıarmı ve son keşif
tutarının (karne katsayıları vasıtasiyle) ^halenin yapılmakta olduğu yıla dönüştü
rülmüş tutarını belgelerle kanıtlayan taahhüt bildirimlerini başvuru evrakına ekle
yecektü*.
b) İstekli, ortak girişim grubu ise. (8.2/a) bendinde belirtilen taahhüt bil
dirimi her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir,
8.3) Yapı Araçları Bildirimi
a) İsteklinin, yukarıda 5 maddede yer alan müteahhidin kendisine ait ol
ması islenen asgari makina ve teçhizatın halen bulundukları yerlerin adreslerini
açık ve kesin olarak bildirmesi ve bu makina ve teçhizatın kendisin? ait "olduğunu
tevsik edici belgeler olarak; Makina ve teçhizata ait Noterden tasdikli fatura suret
lerini ve bu makina ve teçhizatın istekli şahıs ve şirketlerin kanuni yevmiye veya
demirbaş defterine işlendiğine dair Noter tasdikli tesbit tutanağını başvuru evrakına
eklemesi şarttır.
b) İsteklinin, yukarıda, 5. madde'de belirtilen asgaıı makina ve teçhizattan
başka 4. maddede belirtilenlere dahil kendi malı ınakıııa .ve teçhizatı \arsa bunlara
alt yukarıda (8.3/a) bendinde asgari makina ve teçhizat için istenen, bilgi ve bel
gelerini de başvuru evrakına eklemesi gereklidir.
c) İstekli, yukarıda 4. maddede yer alan müteahhidin bu işte kullanacağı
makina ve teçhizatları, iş programına uygun şantiyede hazır bulunduracağına dair
usulüne göre düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evrakına ekleyecektir.
d) İstekli, ortak girişim grubu ise (8/3 a ve 8/3 b) bendlerinde belirtilen
hususlar ve tevsik edici belgeler her ortağın kendi malı olan makina ve teçhizaı
için ayrı ayrı gösterilecektir.
8.4) Mali Durum Bildirimi :
a) İsteklinin, sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildiri
mine, bankalardan alınmış banka kredi mektuplarını eklemesi şarttır.
İstekUnin asgari 200.000.000,— /İT., kullanılmamış nakit kredisi ve asgari
200.000.000,— T L kullanılmamış teminat kredisine sahip bulunması şarttır,
b) İstekli, ortak girişim grubu ise, her ortağın ayrı ayrı mali
gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur.
8.5)

durumunun

Teknik Personel Bildirimi :

a) İstekli, bu iş'te çalıştıracağı teknik personeli bildirerek kilit teknik personelin özgeçmişlerini başvuru evrakına ekleyecek ve teknik personel bıldirimindeki personelin 2531 sayılı kanun hükümlerine uygun olduğunu tasrıhen beyan ve
tasdik edecektir.
b) İstekli, ortak girişim grubu ise (8.5/a) bendinde belirtilen teknik perso
nel bildirimi ve kilit teknik personelin özgeçmişleri her ortak için ayrı ayrı düzenlenecekt ir.
8.6)

Ortak Girişim :

İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde ortaklık sözleşmesini önceden
düzenleyerek ortak girişim beyannamesiyle birlikte başvuru evrakına eklemeleri
şarttır.
9)

Bildirim Formları

:

Yukarıda 8. maddede belirtilen taahhüt bildirimi, yapı araçları
bildirimi,
mali durum bildirimi, teknik personel bildirimi, taahhütname ve ortak girişim be
yannamesi örnekleri 6. maddede yazılı adresten temin edebilir.
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10) ihaleye Katılma Belgesi Alamayacaklar :
a) (8.1) No. lu maddede grubu ve miktarı belirtilen Müteahhitlik Karnesine
sahip bulunmayanlara, adına ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işle
rinin geri kalan kısımlarına ait keşif bedellerinin (karne katsayıları vasıtasıyla)
ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş tutarları toplamı istekliye ait karne
tutarının üç katından fazla olanlara (Her miktarda karnesi bulunan istekliler hariç)
müteahhidin kendisine ait olması gereken asgari maküıa ve teçhizatı bulunmayan
lara asgari 200.000.000,— TL. kullanılmamış nakit kredisi ve asgari 200.000.000,— TL.
kullanılmamış teminat kredisine sahip bulunmayanlar ile durumları sözleşme- tasa
rısı ekli şartnamelerdeki kayıtlara ve ilandaki kriterlere uymayanlara, Yapı Tesis
ve Onarım İşleri İhalelerine katılma yönetmeliği uyarınca belge alamayacak du
rumda olanlara İhaleye Katılma Belgesi verilmez.
b) İstekli ortak girişim grubu ise, pilot .firmanın (10/a) bendine göre ihaleye
katılma belgesi alamıyacak durumda olması halinde ortak girişim grubuna ihaleye
katılma belgesi verilmez.
11 — İstekliler, «İhaleye Katılma Belgesi» alıp almadıklarını 11/6/1985 saba
hından itibaren 6. maddede yazılı adrese müracaat ederek öğrenebilirler.
12 — İhaleye iştirak etmek isteyen
şahıs ve şirketlerin teklif
zarflarını
14/6/1985 günü saat (14.45)'e kadar 6. maddede belirtilen adreste DSl Proje ve İn
şaat Dairesi İhale Komisyonu Başkanlığı'na makbuz mukabilinde teslim etmeleri
şarttır.
13 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
678ö / 1- i

•

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Genel
Müdürlüğü Orman Ürünleri Sanayii Müessesesinden : (BOLU)
1 — Müessesemiz imalatlarında kullanılmak üzere muhtelif şahıs ve Firma
lardan, satın alınacak Soymalık Kavak Tomruğun;
Cinsi : Soymalık Kavak, Miktarı 900 m3, Muhammen Bedeli :M3 F i y a t ı ;
32.500 TL.. Tutarı : 29.250.000,— TL., Geçici Teminatı ; 877.500,— TL.
:

2 — İhaleye katılabilmek için Müessese Müdürlüğümüz ihale Komisyonundan
yeterlik belgesi alınması şarttır. İstekliler bu belgeyi teklifleri ile birlikte bir zarfa
koyarak ihale Komisyonumuza vermesi gerekmektedir.
3 — Soymalık kavak tomruk işi için ilgililerin verecekleri teklif mektupları
yukarıda yazılı muhammen bedel M3 fiyatı üzerinden eksiltmek suretiyle kapalı
zarf usulü ihale edilecektir.
4 — İhaleye çıkarılan Soymalık Kavak satın alma işine ait geçici teminatı
istekliler ihale saatinden önce Müessesemiz veznesine yatıracaklardır.
5 — Bu işe ait ihale 3/6/1985 Pazartesi günü saat 14'de Müessesemiz ihale Ko
misyonumuzca yapılacaktır.
6 — İhaleye ait şartnameler Karasu, Akyazı ve Düzce Orman İşletme Müdür
lükleri ile İzmir, İstanbul, Ankara ve Bolu Ticaret ve Sanayii Odası Başkanlıkla
rından, mesai saati dahilinde Müessese Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
8 — İsteklilerin konu ile ilgili tanzim edecekleri teklif mektupları ile birlikte
bu işe ait geçici teminat mektuplarını bir zarfa koyarak ihale saatinden önce Mües
sesemiz ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
9 — Telefon vö Telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.
10 — Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
dilediğine yapmakta veya bir süre pazarlığa bırakmakta serbesttir.
Han olunur.

6740 / ı-l
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
11 K A L E M ÇELİK TEL H A L A T SATIN ALINACAKTIR.
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — KARABÜKden •
. Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İk
mâl Müdürlüğümüz.
2 — İSTANBUL'da Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han K a t : 4 - 5'deki
Mümessilliğimiz.
3 — A N K A R A ' d a : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğü
müz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklit mek
tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 5 Haziran 1985 Ç a r ş a m b a günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
6789/2-1
:

37 K A L E M KESİCİ V E EL ALETİ S ATİN ALINACAKTIR.
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — K A R A B Ü K d e n : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İk
mâl Müdürlüğümüz.
2 — İSTANBUL'da ; Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han K a t : 4 - 5'deki
Mümessilliğimiz.
3 — A N K A B A ' d a : Dışkapı, Çankırı Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğü
müz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en g e ç 5 Haziran 1985 Çarşamba günü saat:
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
6788/ 2-1
Ankara PTT Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğünden :
1 — Müdürlüğümüz ihtiyacı 26 Adet 220 Volt 110 Amp. bobini kontaktör.
İdari ve Teknik Şartname esaslarına uygun olarak satın alınacaktır.
2 — Bu ihaleye ait İdari ve Teknik Şartname (takım olarak) Müdürlüğümüz
veznesinden. 5 0 0 , — TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır.
4 — İhale 13/6/1985 Perşembe günü saat 15.00'de Müdürlüğümüzde

yapıla

caktır.
Bu ihaleye iştirak edecek firmalar tekliflerini aynı gün saat 14.00 o kadar Per
sonel Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
5 — İdaremiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
6741 / 2-x
PTT Genel Müdürlüğünden :
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 150 adet ücret alma makinası kapalı yazılı
teklif alınmak suretiyle satınalınacaktır.
2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi
Başkanlığından. İstanbul'da Telefon Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden 400,—
TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 — Teklifler en g e ç 13/6/1985 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz
Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
6473 / 2-1
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Kırklareli Valiliğinden :
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün:
1 —- Kırklareli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 16 Daireli Personel lojmanı
inşaatı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre.
kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli (125.000.000,—) TL. dır.
3 — İhale 4/6/1985 Sah günü saat 11.00 de Kırklareli Bayındırlık ve İskân
Müdürlüğü ihale komisyonu odasında yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Kırklareli Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
5 — istekliler; İhale Şartnamesi ve eki Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarını
İşleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine ve Uygun Bedel'e... ait kriterler tebliğine
göre :
A) İhaleye katılma belgesi almak için, m ü r a c a a t dilekçeleri ile birlikte,
a) Yapı araçları,
b) Teknik personel.
c) Mali durum,
d) Taahhüt durumu (Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri
için ayrı.ayrı düzenlenecektir.)
Bildirimi ve belgfclerini,
f) IB) Grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (Aslım
ibraz ötmek kaydıyla) suretini,
B — İhaleye girebilmek için. teklif mektubu ile birliktea) ihaleye katılma belgesi
b) Ticaret veya Sanayi Odası belgesi,
c) İmza sirküleri.
d) Bayındırlık ve iskân Bakanlığı adına alınmış a.ıM.OOO,— lira tutarında
geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat a?' 5/1985 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 4/6/1985 Salı günü saat 10.00'a kadar makbu*
karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir.
8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
b202 / 1-1
Türkiye Gemi Sanayi A. Ş. Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayii Tesisleri Müdür
lüğünden :
1 — Tersanemizde inşa edilen Arabalı vapur ihtiyacı 12 adet Devvar Cam sa
tın alınacaktır.
2 — İdari ve Teknik Şartnameler Türkiye Gemi Sanayi A. Ş. Pendik Tersanesi
ve Ağır Sanayii Tesisleri Müdürlüğü Saunalma Servisi Kaynarca/tSTANBUL adre
sinden ücreti karşılığında temin edilebilir.
3 - - İhaleye katılan fi malar 50.000,— TL. lık geçici teminat yatıracaklardır,
4 — Teklifler en geç 6 d/1985 günü saat 17.30'a kadar idari şartnamede belir
tilen adrese gelmiş veya v«n n ş olacaktır.
5 — postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Dosya No : B5/H5
0085 /1-1
!
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
1 — İhaleye konulan iş.- Sinop ve Samsun İllerindeki, Vezirköprü-Durağan
(II Kısım) yolunun yaklaşık km.- 33 + 059 - 51 + 857 kesiminde yaptırılacak «Tesviye,
sanat yapıları, üstyapı vs.» yapımı işi olup 1. keşif bedeli •. 1.708.449.384,93 Liradır.
2 — İhale g ü n ü : 7 Haziran 1985 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 15.00'de
Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında
2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı teklif usulü ile ve birim fiyatların
her biri için geçerli olmak üzere tümü için indirim vermek suretiyle yapılacaktır.
3 — İhale dosyası: Her gün çalışma saatleri dahilinde Genel Müdürlüğümüz
Keşif ve Şartname Şubesi Müdürlüğünde görülebilir. İstenildiğinde) proje, keşif
özeti ve itinerer vezneye yatırılacak 10.000 TL. bedelle makbuz karşılığında adı
geçen Müdürlükten alınabilir.
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşulları yerîne getir
meleri gerekmektedir:
4.1. Yeterlik belgesi alabilmek için, isteklilerin en geç 3 Haziran 1985 Pa
zartesi günü saat 17.30'a kadar birer dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurma
ları (Başvurmada, Genel Evrak kaydı tarihi geçerlidir.) ve dilekçelerine «A» gru
bundan en az bu işin keşif bedeli kadar Müteahhitlik Karnesinin aslını veya Ge
nel Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığınca onanmış örneğini,
ihale dosyasındaki örneklere uygun» a - Yapım araçları bildirimini (Kapalı Tek
lif Usulü ile İhale Şartnamesinin 5.6.2.b. maddesindeki bu iş için asgari şart ola
rak tamamının kendi malı olması istenilen makine ve teçhizatla, başka şekillerde
temin edilebileceği belirtilen makine ve teçhizattan kendi malı olanlarının aidiye
tini belgeleyen faturalarla ihale yılında
geçerli olan amortisman defterlerinin
noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu makinaların
halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterile
cektir.), b - Mali durum bildirimini (İlgili bankalarca sözleşmeye'esas ilk ilân tari
hinden sonra alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş banka mektupları
bildirime eklenecektir, isteklilerin,
Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesinin
5.6.2.C maddesinde asgari şart olarak belirtilen miktarda kullanılmamış nakit
ve teminat mektubu kredisi olması şarttır.), c - Teknik personel bildirimini (Kar
nesinin devrine muvafakat veren karne sahibi ile teknik personelin son üç y i
içinde çalıştıkları yerler hakkındaki bilgiler bildirime eklenecektir), d - Taahhüt
durumu bildirimini (İsteklilerin, müteahhit veya taşaron olarak 1/1/1980 tarihin
den sonra Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirip geçici
kabulünü yaptırdıkları işlerle ihale tarihinden önce Kamu Kurum ve Kuruluşla
rınca istekliye ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geıi kalan
larının keşif bedelleri miktarlarının ve ihale tarihlerinin ayrı ayrı bildiride gös
terilmesi gerekmektedir.), e - işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, ı - isteklilerin,
noter tasdikli; gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini, şirket olması hai
linde şirket sirkülerini, (İsteklilerin, ortak girişim olması halinde şartnameye ekli
örneğine uygun ortak girişim beyannamesi
ile ortaklarca imzalanmış ortaklık
sözleşmesi vermeleri şarttır. Ortak girişimin ortakları yukarıda belirtilen belgeleri
ayrı ayrı vereceklerdir.), g - Gerekiyorsa vekâletname» yi eksiksiz olarak ekleyip
bu iş için yeterlik belgesi almaları
4.2.

Kapah Teklif Usulü ile İhale Şartnamesirıdeki esaslara uygun

olarak

«1985 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, noter tasdikli imza ya da
şirket sirkülerini. Genel Müdürlüğümüzden alınacak

Yeterlik Belgesini, kanuna

ve usulüne uygun olarak 51.253.482,— TL. lık geçici teminatını, isteklilerin,

ortak
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girişim olması halinde örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesini ve imzalı teklif mektup» larını zarfa koymaları.
5 — İsteklilerin; teklif mektuplarını, ihale günü saat 14.00'e kadar makbuz
karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. İlgilenenlere duyurulur.
6644 / 1-1

•
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden :
— Derneğimizce kapab
Cihazlar satın alınacaktır.

zarf usulü ile aşağıda

Malzemenin Cinsi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Miktarı

Pastör Fırını
Soğutmalı Santrifüj
Bakteriyolojik Etüv
Benmari
Otoklav
Hassas Terazi
Mikroskop
P.otatör

1
4
5
6
6
5
5
7

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

cins ve miktarı yazılı Tıbbi
Teminatı
100.000.— T L .
750.000 — T L .
150.000,— T L .
. 50.000,— T L .
700.000,— T L .
30.000 — T L .
25.000,— T L .
25.000,— T L .

— İhaleye ait tekliflerin 6 Haziran 1985 günü saat 14.00'e kadar Genel Mer
kezimizin Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş olması lazımdır.
— Teklifler aynı gün saaat. 14.30'da Ganel Merkezimizde açılacaktır.
— İhale ile ilgili şartnameler Ankara'da «Karanfil Sok. No. 7? adresindeki
Genel Merkezimizden İstanbul'da -<Ebusuud Caddesi No. 2 Sirkeci* adresindeki Kı
zılay İstanbul Müdürlüğünden 2 000, — T L . mukabilinde temin edilebilir,
— Postada meydana gelecek g><ıknu-)er dikkate alınmaz.
— Derneğimiz 2886 sayılı Kanana tabı değildir.
6736 - 2-2

•
Çeşitli Hânlar
Vakıflar Genel Müdürlüğünden :
Vakfın Adı : Bursa Tophane Teknik Liseul ve Endüstri Meslek Lisesi Okui-Sanayi Çalışmalarını Güçlendirme Vakfı.
Vakfedenler : Mehmet Kemal Göçkünü?.
Vakfın İkametgahı • Burt,.ı
Tescil Karanın Veren Mahkemenin Adı : Bursa Asliye 4. Hukuk Mahkemesinin
27/3 1985 gün, E. 1985/54, K. 1985, 190 sayılı karan.
Vakfın Gayesi : tükenilin ihtiyacı olan insan gücüne, gerçekçi yolda Atatürk
tikeleri doğrultusunda yı-tiştüilmelerine, Mesleki ve Teknik Eğitim becerisi kazan
malarına, yüksek karakterli, sağlam düşünceli araştırıcı ve günün teknolojisi parale
linde elemanlar yetiştirilmelerin»* yardımcı olmak.
Vakfın Mal Varlığı. (D.0i3.63t,—, T L . (Beşmilyononüçbinaltıyüzotuzbir U r a )
Vakfın Organları •
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Müdür.
Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kumlan Vakıflar hakkındaki tüzyğün
13. maddesi gereğince ilân olumu
6929/1-1
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Dokuz Eylül Üniversiteli Rektörlüğünden :
üniversitemiz bağlı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşa
ğıda belirtilen Anabilim Dallarında Daimi Statüde Doçent alınacaktır.
Doçent kadrosuna başvuracakların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ve öğre
tim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetıneliği'nin 14. maddesi uyarınca başvur
dukları Anabilnn Dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve ya
yınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilânın yayın tarihinden itiba
ren onbeş gün içinde Rektörlük Makamına başvurmaları gerekmektedir.
Bütün kadrolara süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecek ve
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
DUYURULUR.
A D A L E T YÜKSEKOKULU^
DERSİN ADI :

Hukuk Usulü Bilgisi

Unvanı

Adedi

Doçent

1

Unvanı

Adedi

/Doçent

1
1
1
>

H U K U K FAKÜLTESİ .
ANABİLİM DALI :

Ticaret Hukuku
Roma Hukuku
Devletler Umumi Hukuku
Medeni Usul ve îcra-lflas Hukuku
Genel, Kamu Hukuku
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
İdam Hukuku
BUCA EĞİTİM F A K Ü L T E S İ
A N A B I I J M DALI :
Türk Edebiyatı
Türk Dili
İngiliz DiU
Tarih
Coğrafya
Kğitim Yönetim Teftiş Plıı. ve Ekon
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Eğitün Programlan
Fizik
Künya
Matematik

S

>
>
Branş

Unvanı

Yeni Türk Edebiyatı
Eski Türk Dili

Doçent
Doçent
->

ilkçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Beşeri Coğrafya
Jeomorfoloji

İş Hukuku ve Sosyal Güv. Hukuku
İstatistik

Adedi Derece
1
1
2
1
»
1

#

»
*
•
>
Atom ve Mol. Fizik
Anorganik Kimya
Geometri

İKTİSADİ V E İDARİ BİLİMLER F A K Ü L T E S İ :
ANABİLİM D A L I ,
Bölümü
İktisat Teorisi ve iktisat Tarihi
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

»

iktisat
Çalışma Ekonomisi
ve Endüst. llişkil.

2
1
1
1
1
»

»

Unvanı
Doçent
»•

2
2
2,3
2
3
2
3
2,3
3
3
2
3
2
Adedi
1
i
>

Ekonometri

»
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GÜZEL S A N A T L A R F A K Ü L T E S İ :
ANASANAT DALI.

Konusu

Unvanı

Konuşma Sanatı Tekn. Doçent
Fotoğrafçılık
*>
Sanat Tav. ve Kuramları •
>
Grafik
»
Dokuma Tasarunı
:

Tiyatro
Sinema - T V - Fotoğrafçılık
Grafik
V
Tekstil

Adedi

Derec,

1

3
3
2
3

*

>

DENİZLİ MÜHENDİSLİK F A K Ü L T E S İ ;
ANAB1L1M D A L I :
Unvanı
Mekanik (İnşaat)
Doçent
Makina Teorisi ve Dinamiği
»
Yeni Bölümler (Rezerv)
MANİSA MALİYE - M U H A S E B E YÜKSEKOKULU :
ÇALİŞMA A L A N I .
Muhasebe ve Finansman
Doçent
MUĞLA İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
ÇALİŞMA A L A N I :
Kamu Toplum Bilim ve Davranış Bilimleri
Doçent

Adedi
1
»
»

1

1
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Türk Standardları Enstitüsünden
Hereke'de müesses Nuh Çimento Sanayi A. Ş.'nin, TS 3 9 kapsamında ürettiği
K P Ç 325 ve PÇ 325 Çimentola" için T S E Markasını kullanma hakkı veren T S E Mar
ka sözleşmesi, firmanın isteği üzerine 2, 5/1985 tarihinde feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşme ile ilgili belgelerin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme ko
nusu mamullerinin T S E Markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, aksine davranışın
haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna se
bep olacağı duyurulur.
6930 - 2 ' 1>-1
—

- •

Tarım Orman ve Köyişlen Bakanlığından:
— Aydın îli'nin Nazilli ve Kuyucak îlçeleı i,
— Ordu İli'nın Gölköy ve Ulube^ İlçeleri,
— Adana İlinin Dü/içi İlçesi,
— Burdur İlinin Gölhisar İlçesi.
— Çoı-um İlinin Kargı İlçesi.
- - Denizli İli'nin Merice'. İlçesi,
— Giresun İli'nin Bulancak ve Tirebolu İlçeleri,
— Muğla İli'nin Datça ve Ula İlçeleri,
— Zonguldak İli'nin Ulus İlçesi.
Sınırları içinde bulunan;
1 — Evvelce sınırlaması yapılmış ormanlar ile 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci madde uygulaması yapılmış ormanlarda yü
rürlükte bulunan 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin uygulaması,
2 — Henüz sınırlaması yapılmamış ormanlarda aynı Kanun uyarınca Orman
Kadastrosu ve 2 nci maddesinin uygulaması,
Çalışmalarına başlanacağı 6B31 sayılı
Kanunun 8 nci maddesi gereginca
ilgililere duyurulur.
P847 / 2-1
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Kadişehri Belediye Başkanlığından :
Yozgat İli - Çekerek ilçesi - Kadişehri Kasabası Kadıoğlu Mahallesinde, kain
Zilliyetliği Arif Doğru adına bulunan 135 M2 lik taşınmaz mal Belediye Encümeninin
8/2/1985 gün ve 30 sayılı kararıyla yol yeri için kamulaştırılmış olup, takdir kıymet
komisyonunca takdir olunan 167.500,— T L . lehtarları adına Yozgat Emlâk
Kredi
Bankasına, Bloka edilmiştir. Zilliyetin veraselerinin bunca aramalara rağmen adres
leri tesbit edilemediğinden, Kamulaştırma evrakı tebliğ edilememiştir. Adı geçen
muhatapların işbu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde maddi hatalara takdir olu
nan bedele karşı bir itirazları olduğunda, Belediye Başkanlığına tevcih edilerek Çe
kerek Asliye Hukuk Mahkemesine yapılması hususları tebliğ yerine kain olmak üze
re ilânen tebliğ olunur.
Yozgat Ili-Çekerek ilçesi-Kadışelıri Kasabası Kadıoğlu Mahallesinde Kain Zil
liyetliği Osman Avcı adına bulunan .81 M? lik Taşınmaz mal Belediye

encümeninin

8/2/1985 gün ve 30 sayılı kararıyla yol yeri için kamulaştırılmış olup, takdir komis
yonunca takdir olunan 4U.500, — T L . lehtarları adına Yozgat Emlâk Kredi Bankasına
Bloka edilmiştir. Zilliyetin varislerinin bunca aramalara rağmen adresleri tesbit edi
lemediğinden, Kamulaştırma evrakı tebliğ edilememiştir. Adı geçen

nıuhatabların

işbu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde maddi hatalara takdir, olunan bedele kar
şı bir itirazları olduğunda, Belediye Başkanlığına husumet tevcih edilerek Çekerek
Asliye Hukuk Mahkemesine yapılması hususları tebliğ yerine kain olmak üzere teb
liğ olunur.

Parsel
No.

İstimlak
A lam, Mî

Adı ve Soyadı

Cinsi

Kıymet
Takdir
TL.

Alacağı
Bedel
TL.

1 — Arif Doğru Ölü Varisleri Eşi Emine
Doğru, Kızı Fatma Doğru, oğlu
Ali Doğru oğlu Ahmet Doğru kızı
Emine Doğru kızı Nuriye Doğru
35

135

Arsa

500

167.500

81

Arsa

500

40.500

Osman Arı ölü varisleri eşi Emine
Avcı kızı Hatice 'Avcı oğlu Ali Av
cı oğlu Mahmut Avcı
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Türk Standardlan Enstitüsünden :
İstanbul'da müesses Şaltsan Şalt Cihazları San. ve Tic. A. Ş.'nin, TS 3039 kap
samında ürettiği Y a ğ Ortamlı, ü ç Kutuplu, A z Yağlı, Bina içi, Alternatif Akım Yük
sek Gerilim Kesicileri için T S E Markasını kullanma hakkı veren T S E Marka sözleş
mesi, firmanın isteği üzerine 2/5/1985

tarihinde feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleş
me konusu mamullerinin T S E Markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, alisine" davra
nışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğu
na sebep olacağı duyurulur.
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Tatvan Askerlik Dairesi Başkanlığından :
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan ye yurt dışında oldukları saptanan, bugüne kadar askerlik

görevlerini

yapmayan

aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler;
403 sayılı Yasa'mn 25/Ç madde c, d, e fıkraları gereğince İlân tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik göğından kaybettirme işlemi yapılacağı ilânen tebliğ olunur.
Mahalle
S. No.

Adı ve soyadı

Baba Adı

Ana Adı

Doğumu

tli

ilçesi

ve Köyü

Cilt
No.

Sahife
No.

Kütük Sıra
No.

J

1.

A l i Degertaş

Halil

Fatma

1943

Muş

Varto

Kültür Mh.

003

094

039/108

j

2.

Salabettin Degertaş

Halit

Fatma

1948

Muş

Varto

Kültür Mh.

003

094

039/108

(
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ı evlerini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde haklarında aynı Yasa'nın hükümlerine göre Türk vatandaşlı
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Bütün ek ve değişiklikleri
Üe) işletme Müdürlüğümüzce baskısı yapılarak K D V dahil 1.100,—
TL. ücretle Resmî Gazete satış büromuzda satışa sunulmuştur. Posta
ile talepte bulunanlar 250,— TL. posta ücreti ile kitap bedelini T. C.
Ziraat Bankası Ankara - Dışkapı Şubesi 640/65 numaralı işletmemiz
hesabına göndermelerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini
bir yazı ekinde işletme Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederiz.
TÜBİTAK tarafından hazırlanarak bastırılan Aktarmasız Ana
lizlerle 1985 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Kitabı 7/5/1985 tarihin
den itibaren Resmî Gazete satış bölümünde K D V dahil 5.500,— TL.
ya satılmaktadır. Posta ile gönderilmez, sadece satış bölümünden
temin edilebilir.
ihtiyaç sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmi Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Kanunlar

Sayfa

3199 1475 Sayılı İş Kanununun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkra
sına Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun

1

3201 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının, Yurt
Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi

1

Dışında

3202 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK'nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
3203

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Değiştirilmesine Dair Kanun

3204

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

6

Hükümlerinin
22
23

Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararları
85/9391

Bazı Derneklerin, Merkezi Amerika'da Bulunan
İşbirliği Kararı

85/9461

Türk Vatandaşlığına Alınma Kararı

25

Hânlar

27

—

Derneklerle
25

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ.

