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Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 85/9704
3/1/1985 tarihli ve 85/8964 sayılı Kararnameye göre 890,— (Sekizyüzdoksan) lira ola
rak tesbit edilmiş bulunan, günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış ol
mayıp da komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz bir zaman ve miktar üzerinden ücret
alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançlarının 1/7/1985
tarihinden geçerli olmak üzere, 948,— (Dokuzyüzkırksekiz) liraya çıkarılması; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nın 10/7/1985 tarihli ve 01667.2/8326/046001 sayılı yazısı üzerine, 506
sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/7/1985 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Kenan E V R E N
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
1 K ERDEM
Devlet B a k -Başbakan Y r d

AK

ALPTEMOÇ1N

Devlet Bakanı V

M T TİTİZ
Devlet Bakanı V

A M YILMAZ
Devlet Bakanı

A TENEKECİ
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A d a l e t Bakanı

Z YAVUZTURK
M i l l i S a v u n m a Bakanı

Y" A K B U L U T
İçişleri Bakanı

V HALEFOĞLU
Dışişleri Bakanı

M a l i y e v e Gümrük Bakanı

M

T TİTİZ

A

M

KARAEVLI
A

N

ELDEM

K ALPTEMOÇIN

M V DİNÇERLER
M i l l i Eğitim Gençlik v e S p o r Bakanı

1 S GİRAY
Bayındırlık v e İskân Bakanı

M AYDIN
Sağlık v e S o s y a l Yardım Bakanı

V ATASOY
Ulaştırma Bakanı

H H DOĞAN
Tarım O r m a n v e Köytşlerı Bakanı

M KALEMLİ
Çalışma v e S o s y a l Güvenlik Bakanı

S N TÜREL
Enerji v e T a b i i K a y n a k l a r Bakanı

M M TAŞÇIOÖLU
Kültür v e T u r i z m Bakanı

H

C ARAL

S a n a y i v e T i c a r e t Bakanı
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Yönetmelikler
Karar Sayısı : 85/9634
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ekli «Baraj İnşaatı için
Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Malların
Kamulaştırılması Hakkında Yönetmelik» i n yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlı
ğın 31/5/1985 tarihli ve 10324 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 12 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/6/1985 ta
rihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL

Başbakan
1. K . ERDEM

K. OKSAY

A . M . YILMAZ

C. BÛYOKBAS

Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Dsvlet Bakanı

Devlet Bakanı
M . N . ELDEM

A . TENEKECİ

M. T. TİTİZ

A . KAfiAEVtl

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Z. YAVUZTÜRK

Y. AKBULUT

V. HALEFOĞLU

A. K. ALPTEMOCİN

MIIU Savunma Bakanı

içişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye ve Gümrük Bakanı

M . V. DİNÇERLER

1. S. GİRAY

M . AYDIN

Mlllt Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık va Sosyal Yardım Bakanı

V. ATASOY

H. H. DOöAN
Tarım Orman ve Köylşlerl Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M . KALEMLİ

A . K. ALPTEMOCİN

S. N . TÜREl

M. M . TASÇIOGLU

Sanayi va Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakam

Kültür ve Turizm Bakanı

Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma Sahasına
Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması Hakkında
Yönetmelik
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonun
da kamulaştırma sahasında mücavir taşınmaz malların, çevrenin sosyal, ekonomik
veya yerleşim düzeninin bozulması, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılmasının
mümkün olmaması hallerinde, bu sahaların kamulaştırılabileceğine dair çözüm,
usul ve esasları düzenler.
Tanımlar
Madde 2 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Baraj; Suyu depolamak ve düzenlemek amacı ile yapılan gövde ve gövde
gerisinde meydana gelen göldür. Bu tanımın içerisinde enerji sulama, içmesuyu ve
taşkın koruma gayeli barajlar, göletler, regülâtörler ile seddeleme ile su seviyesi yükseltilen tabii göller girer.
b) Mücavir taşınmaz mallar;
Baraj inşaatı sebebi ile yapılan kamulaştırma sınırı bitişiğindeki taşınmaz
mallar ile, yerleşim biriminin baraj gölleri altında kalması sebebi ile tüzel kişiliğin
sona ermesi ve yeniden tüzel kişilik kazanmaması halinde bütün taşınmaz mallar.
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yerleşim biriminin tüzel kişiliğinin devam etmesi halinde ise arazi olarak % 60'ından fazlası kamulaştırılan yerlerdeki taşınmazların tamamı,
c) İdare; Baraj kamulaştırmasını yapan kamu tüzel kişileri, kamu kurum
ve kuruluşlarım, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,
ifade eder.
Prensipler
Madde 3 — Baraj inşası sebebi ile kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz
malların kamulaştırılabilmesi için-,
a)

Taşınmazın, kamulaştırma sahasına mücavir olması,

b)

Çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzeninin bozulması,

c)

Ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması,

d)

Taşınmaz sahibinin idareye gerekçeli ve yazılı müracaatının bulunması.

e) Daha önce tesis edilen irtifak haklarının kamulaştırmaya dönüştürülme
sinde mülk sahibinin müracaatının bulunması,
gereklidir.
Müracaat Esasları
Madde 4 — Mücavir taşınmazların kamulaştırma talebinin incelenmesi m a l
sahibinin bizzat veya bilvekâle yazılı müracaatı ile başlar. Mücavir taşınmazların
kamulaştırılması talebi müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet durumlarında pay
daşların tamamının müracaatı halinde geçerlidir.
Dilekçeye aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir.
a) Mücavir taşınmazın ulaşım imkansızlığı veya zorluğu, jeolojik yapısında
değişiklik meydana gelmesi, yeraltı suyunun yükselmesi ve nüfus yoğunluğunun
azalması, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşim düzeninin değişmesi gibi faktörler, dilekçede gerekçeli olarak açıklanır.
b) Kamulaştırma sonucu Devlet eliyle iskân karan alınmış olması halinde
karar belgesi eklenir.
Müracaat Müddeti ve İlân Şekli
Madde 5 — Baraj gölü alanında kalan bütün taşınmazların maliklerine noter
kanalı ile yapılan kamulaştırma tebligatının notere verilme işleminin bitirilmesi ha
linde kamulaştırma kesinleşmiş sayılır. Kamulaştırma sınırının tapu paftalarında
belirtilmiş olduğu ve buna göre göl alanının kamulaştırmasının bitirildiği idarece
yerleşim yerlerinde ilân olunur Eğer yerleşim biriminin tüzel kişiliği sona ermişse bağlı olduğu ilçede ilân olunur.
İlân, mücavir taşınmaz malların bulunduğu yerin herkese açık yerlerine ve
belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün süre ile asılmak suretiyle yapılır.
İlânın asılması ve indirilmesi b i r tutanak ile tevsik olunur.
İlânda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mal sahiplerinin 2942 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince taşınmazının kamulaştırılması
talebinde bulunabileceği belirtilir. İlân tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kullanıl
mayan hak düşer. İlânın indirildiği gün bir yıllık sürenin başlangıç tarihidir.
Y ü r ü t m e ve İ d a r e Bölümü Sayfa : 3
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İnceleme
Madde 6 — Mücavir taşınmazların sahipleri müracaatlarını idareye yaparlar.
Müddeti içinde yapılan müracaatlar idarenin yetkili organlarınca genel prensipler
çerçevesinde incelenir. Şayet eksiklikler varsa tamamlattırılır. Mücavir taşınmaz
malların kamulaştırılması hakkında idare görüşü tesbit edilir.
Yerleşim birimindeki mücavir taşınmaz sahiplerinin tamamının müracaatı
halinde hemen, bir kısmının müracaatı halinde ise, 1 yıllık müracaat müddetinin so
nunda idare görüşüyle birlikte yapılan müracaatlar, komisyona vilayet aracılığı ile
intikal ettirilir.
Komisyon Teşkili
Madde 7 — İlgili idarenin talebi üzerine il dahilinde görev yapmak üzere, «Ba
raj Mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını İnceleme Komisyonu» kurulur.
Bu Komisyon, valinin veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında; İçişleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskân, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı il temsilcileri ile idarece görevlendirilecek bir
yetkiliden teşekkül eder.
Komisyonun Toplanması ve Görevleri
Madde 8 — Komisyon, müracaatların idare tarafından kendisine intikal etti
rilmesinden itibaren 10 gün içinde toplanır.
Komisyon bu talepleri genel prensipler çerçevesinde inceleyerek, baraj inşası
için yapılan kamulaştırma sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mal
ları; çevrenin, sosyal, ekonomik veya yerleşim düzenini bozup bozmadığı, ekonomik
ve sosyal yönden faydalanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden değerlen
dirir ve bu alanların kamulaştırılmasına veya kamulaştırılmasına lüzum olmadığı
na 30 gün içerisinde karar verir.
Komisyonda kararlar çoğunlukla verilir. Komisyon kararını bir tutanağa bağlayarak ilgili idareye bildirir
Kamulaştırma İşlemleri
Madde 9 — Komisyon kararı idareye bildirildikten sonra müracaat sahiplerinin dilekçelerine lüzumlu cevap verilir.
Kamulaştırılmasına karar verilen mücavir taşınmaz mallar 2942 sayılı Kamu
laştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılır.
kamulaştırılır.
Geçici Madde — 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra
bu Kanuna göre baraj inşaatı sebebiyle yapılan kamulaştırmalarda, kamulaştırma
sahasına mücavir taşınmaz mal sahipleri altı ay içinde bu yönetmelik hükümlerine
göre kamulaştırma talebinde bulunabilirler.
Yürürlük
Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 — Bu Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür.
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Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından :
Kürek Federasyonu Müsabaka Yönetmeliği
I. BÖLÜM
Amaç :
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye'de Kürek sporunun yaygınlaş
masını ve gelişmesini, kaynakların ve insan gücünün en i y i şekilde kanalize edilip
yarışmaların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak için takip edilecek ana politika
ve kuralları belirlemektir.
II. BÖLÜM
Esas Hükümler
Yarışma Çeşitleri :
Madde 2 — Kürek Yarışmaları resmi ve özel olmak üzere i k i çeşittir.
A) Resmî Yarışmalar : Resmî yarışmalar ancak, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü, Federasyon ve Bölgeler tarafından düzenlenir ve yürütülür. Resmî yarış
malara katılacak sporcularda lisans aranır.
B) özel Yarışmalar : Resmî yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. B u yarışmalar, tescil edilmiş spor kulüpleri, okul, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Bölgelerde yapılacak her çeşit özel yarışmalar için Bölge
Başkanlığından, Bölgelerarası ve yabancılarla yapılacak yarışmalar için Federas
yondan izin almak zorunludur.
Resmî Yarışma Çeşitleri :
Madde 3 — Yurt içinde yapılacak resmî yarışmalar şunlardır:
A)

Federasyon yarışlarına katılacak ekiplerin Bölge içi seçmeleri:

B u yarışmalar Bölge Kürek Ajanlığınca düzenlenir. Federasyonca düzenlenen
yarışmaya o Bölgeden hangi kulüp ve karma takımların hangi teknelerle katılacağını
saptamak gayesini güden bu yarışmalarda, derece alacak ekiplerden hangilerine yol
luk ve yevmiye verileceğini Federasyon saptar ve önceden Ajanlık kanalı ile kulüplere duyurur. Bu yarışmalara katılıp derece almayan teknelerde kendi giderlerini
kendileri karşılamak şartı ile Federasyonun düzenlediği yarışmaya katılabilirler.
Seçme yarışmalarında derece tesbiti, puanlı yarışmalar 8 nci madde doğrultusunda yapılır.
B) Federasyon Yarışları : Kürek Federasyonu tarafından düzenlenir. Bu yarışmalara 3 ncü madde (A) bendinde belirtilen ekipler katılabilirler.
C) Bölge Birincilikleri : Bölge Kürek Ajanlığınca düzenlenir. Bu yarışmalar
sonunda alınan dereceye göre ekipler Türkiye Birinciliğine davet edilirler. Bu davette
3 ncü madde (A) bendinde belirtilen şartlar esastır. Bölge Birincilikleri Türkiye B i 
rinciliğinden önce yapılmış olmalıdır.
D) Türkiye Birinciliği: Kürek Federasyonunca düzenlenir. Bu yarışmalara
ancak. Bölge Birinciliklerine katılmış kulüpler ve karma takımlar Bölge Birinciliklerinde yarıştıkları tekne sınıflarında katılabilirler.
E) Türkiye Kupası: Kürek Federasyonunca her yıl bir defa düzenlenir. B u
yarışmada her tekne sınıfı için konacak kupayı kazanan kulüp bu kupayı 1 yıl sak
lama hakkına sahiptir. Ancak, kupayı üç defa kazanan kulüp ona tamamen sahip
Yürütme v e İdare Bölümü Sayfa : 5
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olur. Her yıl birinci gelen kulüpler kupa üzerine kulüp armasını, kazandığı yılı ve
kulüp isimlerini yazdıracaktır.
Yarışma Tertip Komitelerinin Kuruluşu :
Madde 4 — Federasyonca düzenlenen yarışmaların Tertip Komiteleri Federas
yon tarafından Bölgelerce düzenlenecek yarışmaların Tertip Komiteleri de Ajan ta
rafından yeterli sayıda kişiden oluşturulur. Her yarışma için ayrı bir Tertip Komitesi
kurulabilir.
Yarışma Tertip Komitelerinin Görev ve Yetkileri:
Madde 5 — Yarışma Tertip Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır :
A ) Yarış parkurunun o yarışma için istenen asgari standartlara uygun ola
rak engeç yarışmadan 1 gün önce hazırlanmış olmasını sağlamak.
B) Yarışma sırasında kullanılacak takip ve kontrol motorları ile hakemlerin
kullanacakları kronometre, zil, düdük, bayrak gibi gereçleri engeç yarışma gününden 1 gün önce temin etmek.
C) Yarışma anında kullanılacak anons sistemini çalışır halde engeç yarışma
dan 1 saat önce hazır etmek ve yarışmalarla ilgili teksir işlemlerinin yürütülmesi için
tedbirleri almak veya aldırmak.
D) Yarışmaların düzen ve güvenlik içinde tamamlanması için gerekli her
türlü tedbirleri almak veya aldırmak.
E) Yarışmalarda diğer Bölgelerden katılacak kafilelerin barınma
yardımcı olmak.

işlerine

F) Hakem Komitesi kurulmamış bölgelerin bölge İçi yarışmalarında Yarış
Komitesini tayin etmek.
G) Yarışma konusunda kulüplere, Bölgelere ve gerekli şahıslara bilgi vermek
Ve yarış gününe basın mensuplarını davet etmek üzere basınla ilişkiler kurmak.
Yarışma Hakem Komitelerinin Kuruluşu :
Madde 6 — Federasyonca düzenlenecek resmî yarışmaların hakem komiteleri
Merkez Hakem Komitesince, Bölgeler tarafından düzenlenecek yarışmaların hakem
komiteleri Bölge Hakem Komitesince yeterli sayıda üyeden oluşturulur. Bu üyeler
ancak lisanslı hakemler arasından seçilir. Ayrıca lüzum görülürse yarışmada görev
almayan hakemlerden bir denetleme komitesi de oluşturulur.
Yarışma Hakem Komitelerinin Görev ve Yetkileri:
Madde 7 — 6 ncı maddeye göre kurulan Yarışma Hakem Komitelerinin görev
ve yetkileri şunlardır.
A) Her yarış için aşağıda belirtilen hakemleri seçme ve görevlendirmek.
1 — Sıralayıcı (Alinyör) : Teknelerin, yarışa başlamak üzere bir hizada sıra
lanmalarım Vereceği komutlarla sağlar.
2 — Başlatıcı (Starter) : Sıralayıcıdan sıralanmanın tamamlandığı işaretini
alınca yarışmayı başlatır.
3 — Yarış Takip Hakemi: Yarışın gidişini takip eder ve o yarışta karar yet
kisine sahiptir.
4 — Bitiş Hakemi: Ekiplerin bitiş çizgisini geçip yarışı bitirdiklerini bildirir.
5 — Zaman Tutucu : Yarışmalarda, ekiplerin derecelerini parkur dışından tut
mak olanağı yoksa, bir zaman tutucu yarış takip hakeminin motorunda bulunur. Y a
da yarış takip hakemi aynı zamanda kronometre tutar.
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Görevlendirdiği bu kişilerle her ekibin eşit şartlarda yarışmasını sağla

mak.
C) Yarışma Hakem Komitesince, yarışlarda görev alan hakemlerin dışındaki
kişilerden oluşturulacak denetleme komitesi, ekiplerin suya inip çıktıkları yerlerde
bulunur. Bu komite ekiplerin ve teknelerin her türlü kurallara uygunluğunu ve eğer
varsa dümencinin ilave ağırlık taşıyıp taşımadığım kontrol eder.
Puanlı Yarışmalar :
Madde 8 — Bölge Birincilikleri ve Türkiye Birincilikleri puanlıdır. Bu yarışmalara ancak tescilli spor kulüpleri, lisanslı sporcuları ve her tekne sınıfı için iste
diği sayıda ekipleriyle katılabilirler. Bu yarışmalarda karma ekiplerde, ekibi oluştu
ran sporcuların kulüplerinin yazılı izniyle yarışabilirler. Bölge Birincilikleri ve Tür
kiye Birinciliklerinde her tekne sınıfı için yarışlarda alman derecelere göre kulüp
lere aşağıda belirtilen puanlar verilir. Karma ekiplerin aldıkları puanlar, ekipleri
oluşturan sporcuların kulüplerinin almış oldukları puanlara eklenmez.
Bir yarışmaya birden fazla tekne ile katılan kulübün, bu yarışmada en iyi
sonucu alan ekibinin derecesi tescil edilir. Diğer ekipleri o müsabakaya girmemiş
kabul edilerek değerlendirmeye alınmaz, ancak bu yarışma değerlendirmeye alınma
yan ekiplerin sporcularının o gün i k i kez yarışabilme hakkına da tesir etmez.
Puanlama :

Tekne Sınıfı

Derece ve Puanı
I H ncü
I nci
II nci

(4 +)

Dört Tek Dümencin

400

200

100

(2X)

İki Çifte

300

150

75

(2—)

İki Tek DÜmencisiz

300

150

75
50

(IX)

Tek Çifte

200

ıoo

(2 +)

İki Tek Dümencili

300

150

75

(4—)

Dört Tek DÜmencisiz

400

200

100

(4X)

Dört Çifte

400

200

100

300

150

(8 + )

Sekiz Tek

600

Her kategoride, en fazla puan toplayan kulüp o sezon için Bölge veya Türkiye
Birincisi ilân edilir. İki veya daha fazla sayıdaki kulübün puanlarında eşitlik olduğu
takdirde, bu kulüplerin aldıkları «birincilik» sayısına, yine eşitlik varsa «ikincilik»
sayısına, eşitliğin devamı halinde «üçüncülük» sayısına sıra ile bakılır. Eşitlik bozul
mazsa, tekne büyüklükleri gözönüne alınarak puanlama yapılır.
Sıralama :
A) 2000 Metrelik Yarışlarda : İkinci gelen ekip öngörülen puanı alabilmek
için birinciden en geç 16 saniye, üçüncü gelen ekip öngörülen puanı alabilmek için
birinciden en geç 25 saniye sonra bitiş çizgisini geçmelidir. İkinci gelen bir ekip bi
rinciden 17 - 25 saniye daha geç bitiş çizgisini geçmişse üçüncülük puanı alır. Aynı
zaman aralığında, yarışmayı üçüncü olarak bitiren ekip de varsa, o da aynı puana
hak kazanır.
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B) 1500 Metrelik Yarışmalarda : İkinci gelen ekip öngörülen puanı alabilmek
için birinciden en geç 13 saniye, üçüncü gelen ekip öngörülen puanı alabilmek için
birinciden en geç 15 saniye sonra bitiş çizgisini geçmelidirler. İkinci gelen ekip birin
ciden 13 - 20 saniye daha geç bitiş çizgisini geçmişse Üçüncülük puanı alır. Aynı zaman aralığında yarışmayı üçüncü olarak bitiren ekip de varsa o da aynı puana hak
kazanır.
C) 1000 Metrelik Yarışmalarda : İkinci gelen ekip öngörülen puanı alabilmek
için birinciden engeç 10 saniye, üçüncü gelen ekip öngörülen puanı alabilmek için bi
rinciden en geç 15 saniye sonra bitiş çizgisini geçmelidirler. İkinci gelen ekip birin
ciden 10 -15 saniye daha geç bitiş çizgisini geçmişse üçüncülük puanı alır. Aynı za
man aralığında yarışmayı üçüncü olarak bitiren ekip de varsa o da aynı puana hak
kazanır.
Kürekçiler ve Kategorileri:
Madde 9 — Erkek ve bayan kürekçiler aşağıdaki kategorilere ayrılırlar.
A)

Yıldızlar: 16 ve daha küçük yaştaki kürekçilerdir.

B)

Gençler (B) : 17-18 ve daha küçük yaştaki kürekçilerdir.

C)

Gençler (A) : 19-21 ve daha küçük yaştaki kürekçilerdir.

D)

Büyükler: Yaş tahdidine tabi olmayan kürekçilerdir.

E ) Kıdemliler : Diğer ketegorilerden herhangi birinde son mevsimde yarışmamış olan ve en az 30 yaşında bulunan kürekçilerdir.
Madde 10 — Yaş tayinine esas takvim yılıdır. Doğum tarihindeki ay göz önüne
alınmaz.
Dümenciler:
Madde 11 — Dümencilerde ekibin bir ferdi olarak kabul edilirler ve kürek çi
lerin kategorilerinin tayininde geçerli kurallar dümencilere de aynen uygulanır. Bir
dümencinin en az ağırlığı Büyükler ve Kıdemliler kategorilerinde 50 K g . Gençler (A)
ve (B) kategorilerinde 45 Kg. Yıldızlar ve Bayanların t ü m kategorilerinde 40 K g .
olmalıdır. B u enaz ağırlığa erişebilmek için dümenci kendi üzerinde veya kendisine
en yakın bir yerde üzerindeki giyim kuşamdan başka Büyükler kategorisinde ençok
10 K g . diğer kategorilerde ençok 5 K g . yük taşıyabilir. Kıdemliler yarışmalarında
dümenciler için yaş sınırlaması aranmaz.
Büyükler Hafif Kilo Yarışmaları:
Madde 12 — Büyükler hafif kilo yarışmalarında aşağıdaki kaideler uygulanır.
A)

Ekibin ortalama ağırlığı (dümenci hariç) 70 K g . geçemez.

B)

Hafif kilo ekibindeki hiçbir kürekçinin ağırlığı 72,5 Kg. dan fazla olamaz.

C)

Tek çifte kürekçisl 72,5 K g . den fazla olamaz.

D) Hafif kilo kürekçileri o günkü yarışmaların başlamasından ençok iki, enaz
bir saat önce kontrolden geçmiş bir tartı aletiyle tartılarak kurallara uygunlukları
saptanır.
Yarışmalara Girecek Kürekçiler :
Madde 13 — Yarışmalara girecek kürekçilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A ) Yarışmanın yapıldığı mevsim süresince temsil edeceği kulüp adına lisans
almış veya mevcut lisansının vizesini yaptırmış olmak.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
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B) Cezalı bulunmamak.
C) Yarışmanın yapıldığı mevsim içinde, bölgesinde veya diğer bir bölgede,
halen temsil ettiği kuruluştan başka herhangi bir kuruluş adına resmî yarışlara ka
tılmamış olmak. Bu hüküm, silah altına alınıp askeri güçler için lisans çıkaran kürekçiler ve terhislerinden sonra, silah altına alınmadan önce bağlı bulundukları ku
lüplere dönenlerle, silah altına alınmadan önce kulübü olmayanlar hakkında uygu
lanmaz.
Madde 14 — Her kulüp, yarışma Hakem Komitesine önceden ibraz ettiği lis
tede, ekiplerinin asıl ve yedek sporcularının isimlerini bildirecektir. Kulüpler, Kaydettirdikleri ekiplerinin yarış çeşitlerini ve dümencileri değiştirme hakkına sahiptirler.
Ancak, önceden kaydedilenlerin yerini alacak bu kürekçiler ve dümencilerin aynı kulübe bağlı olmaları ve ilgili yarıştan enaz bir saat önce Yarışma Hakem Komitesine
bildirilmeleri gerekmektedir.
Bir yarışmacı bir yarış gününde 2 den fazla y a n ş a katılamaz. Ancak, aynı
gün içinde yapılacak eleme yarışmalarının sporcuları ile 8 nci madde de belirtilen
nedenlerle değerlendirmeye alınmayan ekiplerin sporcuları ve dümenciler bu kısıtla
maya dahil değildirler.
Madde 15 — Bir yarışma için ön eleme yapılması gerektiğinde, elemelerdeki
ilk yarıştan, finallerin sonuna kadar ekiplerde değişiklik yapılamaz.
Kıyafet :
Madde 16 — Bütün yarışmalarda, ekiplerin fertleri tek tip kıyafet (üst, alt
giysi ve çorap) giyerler (dümenciler ek olarak eşofman veya rüzgarlık giyebilirler).
Bir ekibin bütün kürek palaları aynı renge (veya renklere) boyanmış olmalıdır.
Yarışmalara katılan bütün kulüplerin kürek palalarının renk ve desenlerinin önceden
Federasyona tescil ettirilmeleri gereklidir. Karma ekiplerdeki kürekçiler kendi kü
reklerinin forma ve kürekleriyle yarışabilirler.
Yarış Kuralları ve Cezaları:
Madde 17 — Başlatıcı bir kırmızı flama ve bir çan, sıralayıcı ise bir kırmızı
ve bir beyaz flama bulundurur. Yarış takip hakeminin yanında ise bir kırmızı, bir
beyaz flama ve bir çan bulunur.
Beyaz flama ekiplere verilecek işaretlerde kullanılır. Yarışın yarış takip ha
kemi veya başlatıcı tarafından durdurulması önce zil çalınıp sonra kırmızı ñama
sallanarak belirtilir.
Madde 18 — Yarış takip hakemlerinin tekneleri, hakemlerin ayakta durabil
melerini sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalı ve motorda bir megafon (mümkün
se elektronik) bulunmalıdır.
Bu teknelerde yarışı takip eden hakem, tekne sürücüsü ve eğer varsa hake
min imtihan edeceği aday hakem ve gerektiğinde zaman tutucudan başka kimsenin
bulunmasına izin verilmez. Yarış takip hakeminin teknesinde herhangi bir bayrak
veya flama asılı bulunamaz.
Madde 19 — Tekneler programda belirtilen başlama zamanından 3 dakika
önce çıkış yerlerinde hazır bulunmalıdırlar. Hazır bulunmayanlara haber verilmeden
yarış başlatılır.
Madde 20 — Yarışta bir tek ekip olsa bile hakem bu ekibe parkur boyunca
kürek çektirir.
Madde 21 — Sıralayıcı, ekipleri en kısa zamanda sıralamaya çalışır. Şıralamanın doğru olduğunu kanaat getirdikten sonra beyaz flamayı kaldırarak başlatıcıYürütme v e İdare Bölümü Sayfa : 9
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yı haberdar eder. Sıralayıcı yarışta bir hatalı çıkış (Foderpar) olduğunu görürse
durumu kırmızı flama kaldırarak başlatıcıya veya yarış takip hakemine bildirir. Y a 
rışı durdurma ancak, başlatıcı veya yarış takip hakemi tarafından yapılır.
Madde 22 — Başlama komutu başlatıcı tarafından verilir. Ekiplerin hazır ol
duğuna emin olduktan sonra, başlatıcı bir ikaz komutu verir; «HAZIR» ve belirli
bir bekleme süresinden sonra başlama komutu verir «ÇIK» aynı anda havada du
ran kırmızı flamasını da indirir. (Başlama komutu, «ÇIK» yerine bir tabanca patla
ması da olabilir)
Sıralayıcı, başlatıcı veya yarış takip hakemi startın hatalı olduğunu farkeder
veya teknelerin herhangi birinde bir hasar meydana geldiğini anlarsa, başlatıcı veya
yarış takip hakemi ilk 100 metre veya 200 saniye (start bölgesi) tamamlanmadan
yarışı durdurur ve ekipleri tekrar başlama yerine çağırır. İki defa hatalı çıkışa se
bep olan ekip o yarıştan çıkarılır.
Madde 23 — Yarış takip hakemi, yarış sırasında, yarışmacılara dışardan ya
pılacak herhangi bir yardımı veya engellemeyi önler. Olay yarış sonucuna etki ede
cek nitelikte görülürse yarış takip hakemi yarışın yeniden başlatılmasını ister ve
hatalı görülenlere gerekli ceza verilir. Yarış takip hakemi yarışma süresince parkuru
kontrol eder.
Madde 24 — Yarışma sırasında kendi kulvarı dışına çıkan bir ekip, diğer ekip
lerin yoluna mani olursa yarıştan çıkarılır.
Madde 25 — Herhangi bir ekibin kendi kulvarında bulunup bulunmadığına ve
diğer ekipleri engelleyip engellemediğine yarış takip hakemi resen karar verir.
Madde 26 — Yarış takip hakemi herhangi bir ekibe ancak aşağıdaki hallerde
yol gösterir.
A. Eğer ekip bir diğer ekiple çarpışmaya doğru gidiyorsa.
B. Eğer ekip herhangi bir kazaya sebebiyet vermek üzere ise.
Bu durumlar haricinde yarış takip hakemi herhangi bir ekibe yol göstererek
yardım edemez. Bütün ekipler gittikleri yoldan kendileri sorumludurlar.
Madde 27 — Bütün tekneler bitiş çizgisini geçtikten sonra, yarış takip hake
mi, eğer herhangi bir itiraz yoksa ve yarışın düzenli olduğuna kanaat getirirse, bu
nu yarışma hakem komitesine beyaz flamasını kaldırarak bildirir. Herhangi bir tar
tışmalı durumda ise yarış takip hakemi kırmızı flamasını kaldırır.
Madde 28 — Herhangi bir çarpışma halinde yarış takip hakemi şu yetkilere
sahiptir.
A. Yarışın devamına izin vermek ve ekiplerin bu halde bitiriş sıralarını ka
bul etmek.
B. Ekiplerin yarışı tekrar etmelerini istemek veya yarışmayı tehir etmek.
C. B i r yarışa aynı kulübün birden fazla ekibi katılmış ve bunlardan herhan
gi biri çarpışmaya sebebiyet vermiş ise bu ekiplerin hepsini birden yarış dışı bırak
mak.
Madde 29 — Bir çarpışmadan doğacak hasar hatalı ekip tarafından ödenir.
Anlaşmazlık durumunda kararı yarışma hakem komitesi verir.
Madde 30 — Çarpışma dışında, teknelerden birinde meydana gelen bir hasar
yüzünden ekip veya idarecisi yarışın ertelenmesini veya iptal edilmesini isteyemez.
Madde 31 — Görevini yaptığı sırada, yarış takip hakemi, kurallara veya ya
rışma hakem komitesi üyelerinden herhangi birinin vereceği direktiflere uymayan veYürütme v e İdare Bölümü Sayfa
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ya sportmenliğe aykırı harekette bulunan ekip veya idareci hakkında disiplin önlem
leri alabilir. Prensip olarak bir ikazdan sonra uygulanacak bu önlemler şunlardır:
A. Ekibi o yarıştan çıkarmak.
B. Ekibin sporcularını o günkü kalan t ü m yarışmalardan çıkarmak.
C. Ekip bireylerinden birine veya birkaçına veya ekip idarecilerine ceza yö
netmeliği gereğince ceza verilmesini istemek.
Madde 32 — Yarışmacılar bir yarışma sırasında başka tekneler
tarafından
hiçbir şekilde takip edilemez ve parkur dışından tavsiye ve direktif alamazlar. Yarış
takip hakemi bu durumda ekibi yarışma dışı bırakmaya ve uygun bulduğu cezayı
vermeye yetkilidir.
Madde 33 — Yarışma sırasında, tekne içinde, dışarı ile bağlantılı herhangi
bir telsiz haberleşme aracının bulunması kesinlikle yasaktır.
Madde 34 — Suyun doğal özelliklerini değiştirecek kimyasal maddelerin kul
lanılması kesinlikle yasaktır.
Madde 35 — Yarış neticelerini ve ekiplerin derecelerini yarışma hakem ko
mitesi ilân eder.
Madde 36
Her ekip, teknesinin başında 4 cm. çapında beyaz bir lastik top
bulundurmak zorundadır. Bu top bitiş çizgisini geçtiği anda ekip yarışı bitirmiş sa
yılır. B i r veya daha fazla kürekçi suya düşse de yarış yine geçerli sayılır. Ancak,
bitiş çizgisini dümencisi yerinde olmadan geçen dümencili tekneler yarışı bitirmiş
sayılmazlar.
Madde 37 — Birden fazla tekne aynı anda bitiş çizgisini geçerse her ikisi birden aynı dereceyi paylaşır ve yarışma puanlı ise o derecenin puanı her i k i ekibe bir
den ayrı ayrı verilir. Bir yarışta aynı dereceyi paylaşan i k i ekip bulunuyorsa, aldık
ları dereceden bir sonra gelen derece ve bunun puanı hiçbir ekibe verilmez. Diğer
ekipler verilmeyen bu derece atlanarak derecelendirilirler.
Madde 3 8 — Yarışa başlayan her ekibin parkuru yarış tempo ve hızında katedip bitiş çizgisini geçmesi esastır. (Ancak yarış takip hakeminin de kabul edeceği
kaçınılmaz durumlar bu kuralın dışında kalır). Yarışa katılan her ekip parkurun
tamamım katettikten sonra bitiş (arive) hakemlerinin önünden geçmek zorunluğundadır.
Aksine davranan ekip o yarıştan diskalifiye edilmiş sayılır ve sporcuları,
Yarışma Tertip Komitesi veya Federasyon tarafından verilecek sportif harcırahları
nın o yarışma gününe tekabül eden kısmını, daha önce haketmiş olsalar dahi ala
mazlar.
Madde 39 — Herhangi bir itiraz önce ekip tarafından yarış takip hakemine
ekip tekneden inmeden yapılır, (kaçınılmaz durumlar hariç). Bunu, hemen ekibin
bağlı bulunduğu kulüp idarecisinin 10.000 T L . depozit yatırarak yapacağı yazılı iti
raz takip eder. Eğer itiraz haklı görülmezse yatırılan depozit Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğüne gelir olarak kaydedilir.
Madde 40 — Yarışma sırasında meydana gelen olaylarla ilgili yarış takip ha
keminin verdiği kararlara itiraz yarışma hakem komitesine, yarışma hakem komi
tesinin geçerli kurallara aykırı olarak verdiği kararlara karşı yapılan itirazlar ise
yarışma gününü takip eden 8 gün içinde Federasyona yapılmalıdır. İtirazla birlikte
10.000 TL. lık bir depozit yatırılır. İtiraz kabul edilmezse 10.000 TL. lık depozit Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilir.
Yarışmaların Ertelenmesi :
Madde 41 — Yarışmalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Bir yarışma an
cak zorlayıcı sebeplerle başka bir saat veya güne bırakılabilir. Bu hallerde karar
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yarışmanın başlama saatinden en az bir saat önce ajan veya tertip komitesince
bildirilir. Yarışmanın başlama saatinde ise bu görevi yarışma hakem komitesince
yerine getirilir.
Ödüllendirilme :
Madde 42 — Yarışçılara ödül olarak para ve para gibi geçer kıymetler veri
lemez. Düzenleyiciler, dereceye giren yarışmacılara, yukarıda belirtilenler dışında is
tedikleri ödülleri vermekte serbesttirler. (3530 sayılı Kanuna göre çıkmış olan mü
kafat talimatnamesi esaslarına göre). Türkiye Birinciliği ve diğer resmi yarışmalar
da ekip sporcularına, ekiplere, kulüplere ve Bölgelere aşağıdaki gösterilen ödüller
verilir.
A ) Ekip Sporcularına :
— Birincilere Altın madalya ve diploma
— ikincilere Gümüş madalya ve diploma
— Üçüncülere Bronz madalya ve diploma
B) Derece Alan Ekiplere (Kulüplerine Verilmek üzere)
— Şilt, Plaket veya başarı belgesi
— Kupa
C) Bölgelere :
— Şilt, Plaket veya başarı belgesi
— Kupa
Ekiplere verilecek ödüller kulüpler tarafından, Bölgelerce kazanılan ödüller
Bölge tarafından saklanır. Derece alan sporculara verilen ödüller, kendilerine verilir.
Temsili ve Millî yarışmalarda kazanılan ödüller Genel Müdürlük müzesinde
saklanır. Ancak, bu yarışmalarda sporculara verilen madalya ve diplomalar, kendi
lerinde kalır.
Cezayı Gerektiren Haller :
Madde 43 — Ekiplere bir ceza verilmesi söz konusu ise kendilerine ödül ve
rilmez.
Madde 44 — Yarışmalarda cezayı gerektiren hallerde bulunanlar ceza yönet
meliği hükümlerine göre cezalandırılırlar.
Madde 45 — Yarışmalardan 38 nci maddede belirtilen şekilde diskalifiye edi
len ekipler kendilerine verilecek harcırahların o yarışma gününe tekabül eden kıs
mını daha önce haketmiş olsalar dahi alamazlar.
Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yapılacak Yarışmaların İzni ve Raporların Hazırlanması:
Madde 46 —
A . Yurt dışında yarışma yapacak kulüplerin hareketlerinden en az 30 gün
önce Federasyon kanalı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne müracaatla izin is
temeleri ve bu müracaatlarında seyahat programlarıyle diğer gerekli hususları bil
dirmeleri gereklidir. Bu yarışmalara katılacak sporcuların bazı şartları taşımaları
Federasyonca istenebilir.
B. Yurda davet edilecek yabancı takımlar için, ilgili kuruluşun yine enaz
30 gün önce Federasyon kanalı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nden izin alması
gereklidir. Bu izne ayrıca organizasyonun mali şartları ile ağırlama programım
kapsayan tafsilatlı bir raporun eklenmesi de şarttır.
C. Yabancı bir takımın Türkiye'ye yarışma maksadı ile yapacağı seyahat için
Federasyondan izin alması şarttır.
D. Yabancılarla yurtiçinde yapılan yarışmaları takip eden 15 gün içinde organizatör kulüp veya kulüplerin idarî ve malî hususlarla İlgili bir raporu bölgeleri
kanalı ile Genel Müdürlüğe yollamaları zorunludur.
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E. Tabancı memleketlerde yarışma yapan kulüplerin yaptıkları
yarışların
sonuçları ile bu seyahatin teknik ve idarî hususlarım bildirir bir raporu yurda döndükten itibaren 5 gün içinde Federasyona göndermeleri şarttır.
F. Tabancılarla yarışma yapacak Türk takımlarının diğer kulüplerden tak
viye kürekçi almaları, bu kürekçilerin adlarının ve kulüplerinin bildirilmesi suretiyle
Federasyondan alınacak izinle mümkün olabilir.
G. Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususların aksine hareket edenlere o yıl ve
ertesi yıl yurt dışına çıkma izni verilmez.
Yabancı Uyruklular:
Madde 47 — Federasyon ve Bölgelerce yurt içinde düzenlenecek yarışmalara
yabancı uyruklu kürekçiler katılamaz. Ancak, Tek Çifte kürekçisi bu madde kapsa
mının dışındadır.
Yarışma Şartları :
Madde 48 — Hava, ışık ve su şartlarının uygun olduğu her zaman kürek yarışları yapılabilir. Yarışma parkuru uluslararası kurallara uygun olmalıdır. İdeal
şartlar sağlanmadığında yarışma hakem komitesi Türkiye Birinciliği dışında kalan
tüm yarışmaların mesafelerinde uygun değişikliği yapabilir.
Türk Amatör Sporcuların Yabancı Ülkelere Transfer Olabilmeleri İçin Yerine
Getirilmesi Gerekli Şartlar :
Madde 49 —
A) Uluslararası Federasyonların statüleri uyarınca yabana bir ülkedeki spor
teşekkülüne geçecek amatör sporcularımız ilgili Federasyonun iznini almak zorunluğundadırlar.
B) Amatör sporcularımızın dış ülkelerdeki bir spor teşekkülüne girebilmele
rine, Ülkemizde mevcut transfer mevzuatına uygun olarak ilgili Federasyonlar izin
verebilirler.
C) Yabancı bir ülkeye tahsil için giden amatör sporculara M i l l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının öngördüğü öğrenim şartlarına uymaları halinde ilgili Federasyonlarca transfer izni verilebilir.
Yarışma Mesafeleri :
Madde 50 — Yarışmaların (FISA) Yönetmeliğinde gösterilen uzunluklarda
yapılması esas alınır. Ancak, Türkiye Birinciliği Bölge Birincilikleri ve Türkiye K u 
pası dışındaki yarışmaların parkur uzunluğu, o yarışma için kurulmuş olan yarışma
hakem komitesince, Bölgenin parkur durumu ve hava ş a r t l a n gözönüne alınmak
suretiyle, yarış sabahı, müsabakaların başlamasından 2 saat önce değiştirilebilir.
FISA kaidelerine göre uzunluğu saptanmış olan yarışmalar devam ederken
meydana gelen hava değişmesi karşısında, kalan müsabakaların mesafeleri, yarışma
hakem komitesi tarafından değiştirilebilir. (Ancak, Türkiye Birinciliği Bölge Birinciliği ve Türkiye Kupası yarışmaları bu uygulamanın dışındadır.)
III. BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük :
Madde 51 — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesine göre
hazırlanan bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 52 — Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA
6 AĞUSTOS 1985 TARİHLERİNDE UYGULANACAK KURLAR:
BÜLTEN NO:1985/150

DÖVİZİN

DÖVİZ
ALIŞ
•

CİNSİ

===================

1. ABD DOLARI
1 AVUSTRALYA DOLARI
1 AVUSTURYA SİLİNİ
1 BELÇİKA FRANGI
1 ALMAN MARKI
1 DANİMARKA KRONU
1 FRANSIZ FRANGI
1 HOLLANDA FLORİNİ
1 ISVEC KRONU
1 İSVİÇRE FRANGI
100 İTALYAN LİRETİ
100 JAPON YENİ
1 KANADA DOLARI
1 KUVEYT DİNARI
1 NORVEÇ KRONU
1 STERLİN
1 SUUDİ ARAB.RİYALİ

531.35
382.57
26.92
9.34
188.45
52.35
61.84
167.70
63.67
229.97
28.16
223.82
393.01
1762.33
64.17
729.81
145.58

DÖVİZ
SATIŞ

EFEKTİF
ALIŞ

EFEKTİF
SATIŞ

========= ========= =========
536.72
386.43
27.19
9.43
190.35
52.88
62.46
169.39
64.31
232^29
28.44
226.08
396.98
1780.13
64.82
737.18
147.05

531.35
363.44
26.92
8.87
188.45
52.35
61.84
167.70
63.67
229.97
26.75
212.63
373.36
1674.21
60.96
729.81
138.30

541.98
390.22
27.46
9.53
192.22
53.40
63.08
171.05
64.94
234.57
28.72
228.30
400.87
1797.58
65.45
744.41
148.49

ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI

=============

19.7381 AVUSTURYA SİLİNİ
2.8195 ALMAN MARKI
56.8897 3ELCIKA FRANGI
10.1499 DANİMARKA KRONU
8.5923
FRANSIZ FRANGİ
3.1684 HOLLANDA FLORİNİ
8.3453
ISVEC KRONU
2.3105
İSVİÇRE FRANGI
1886.90 İTALYAN L I R E T I
237.40
JAPON YENİ
1.352
KANADA DOLARI
8.2803 NORVEÇ KRONU
3.6498
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AVUSTRALYA DOLARI
.72 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI
3.3167
1 STERLİN
1.3735
5 AĞUSTOS 1985 TARİHİNDE UYGULANAN 1 GR. 995.0 AYA«
ALTININ*
ALIŞ
FİYATI:TL
5680.00
SATIŞ FIYATİrTL
5730.00.
Yürütme ve İ d a r e Bölümü Sayfa : 14
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I L ÂN B Ö L ÜÜM

Yargı Hânları
İzmir Üçüncü İcra Memurluğundan :
Dosya No: 983/1536
AÇIK A R T I R M A İLE M E N K U L SATIŞ İLANI
Ankara Asliye 3. Ticaret mahkemesi tasarrufları koruma fonu Ankara 6. nolu Bankar
tasfiye kurulu başkanlığının talimatları gereğince aşağıda yazılı menkul mallar açık artırma
ile satılacaktır.
Satış, malların bulunduğu İzmir Şehitfethibey caddesi No: 122 Zeliha Tanyalçın apartımanı kat 2. bağımsız bölümlü I. No.lu dairede yapılacaktır. Birinci satış 12/9/1985 günü saat
11-11.30 da yapılacak, muhammen değerini bulmadığı takdirde ikinci satış aynı yerde ve saatte
13/9/1985 tarihinde yapılacaktır. Verilen fiat uygun görülmediği takdirde tasfiye kurulu, sa
tışı yapıp yapmamakta Serbestir. Satış peşin para ile yapılacaktır. îhaleya katılacakların %
10 teminat yatırması gerekir. İhaleyi müteakip 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı
olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan yüksek teklif
te bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık atırma,
yapılarak satış en çok artıranın üzerinde bırakılacaktır. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Tasarrufları Koruma Fonu 6 No.lu Banker Tasfiye Ku
rulu Başkanlığına başvurmaları ilan olunur.
Sıra
No.

Adet

Lira

Cinsi
Möblasan marka nikel koyu ceviz kaplama şef masası, beheri
30.000 — T L .
Madeni ayaklı koyu ceviz kaplama sehpa, beheri 5.000,— T L .
Demir ayaklı Möblasan marka koyu kahverengi siyah karışım
dönerli koltuk, beheri 5.000,— T L .
4.50x2.50 ebadında orta kısmı dantelli tül perde, beheri
10.000,— T L .
2x2.50 M . ebadında ortası işlemeli tül perde, beheri 6.000,—
TL.
100 M , miktarında samur marka kullanılmış halı
Koyu maun cilalı 3. parçadan ibaret sehpa

1

4

120.000

2
3

4
12

20.000
60.000

4

3

30.000

5

3

18.000

6
7

1
1

75.000
5.000

2
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Altınözü Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No : 1980/11
K. No : 1985/87
S a n ı k : Alpaslan Ülkü Dönmez.- Sabahaddin oğlu 1960 Dğ. l u İlçe
Malı. N . K . Iı halen Hollanda'da işçi.

Sarılar

S u ç : Karşılıksız Müessir fiil ve hakaret
Yukarıda açık kimliği ve müsnet suçu yazılı sanığın Mahkememizde yapılan
yargılama sonunda TCK.nun 456/1, 463, 51/1. 647 S.Y.nın 4,8 ncı maddeleri uyarınca
sanığın neticeden 6.700,— TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve cezanın er
telenmesine karar verilmiş olup sanığın kesin adresi tesbit edüemediğinden. tebliği,
ilan yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.
işbu ilam özetinin yayımı tarihinden itibaren 15 g ü n sonra sanık Alpaslan
Ülkü Dönmez'e tebliğ edilmiş sayılacağı T. K . nun 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri gere
ğince ilânen tebliğ olunur.
10217
Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinden -.
1983/687
Davacı Maliye Hazinesi Vekili A v . K . Y . Demirci tarafından davalı Talip A y 
dın aleyhine açılmış bulunan ecrimlsil davasının yapılan açık duruşması sonunda :
Davalı Talip Aydın'ın gösterilen adreste bulunmaması emniyetçe yapılan araş
tırmalarda adresinin tesbit edilmemesi nedeniyle adına ilânen tebligat yapılmasına
karar verilmiştir.
İş bu ilam dava dilekçesi ve davetiye yerine geçmek üzere adı geçene duruşma
günününün bırakıldığı 26/9/1985 günü saat 9.00 da hazır bulunması veya bir vekille
kendisini temsil ettirmesi hususunda 7201 sayılı Kanunun 28 nci maddesi uyarınca
ilânen tebliğ olunur.
«751 /1-1

Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları
Denizli Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:
Bölgesi ve
Deposu
Honaz
Honaz
Honaz
Honaz
Honaz

Cins ve Nev'i

Parti
Ad.

Miktarı
Adet M . D M '
3

2. Snb. Çk. Tom.
3. Snb. Çk. Tom.
3. Skb. Çk. Tom.
3. Snb. Çz. Tom.
3. Skb. Çz. Tom.

1
54
1
6
11

83
9464
175
125a
2628

27.868
2383.533
26.125

BÖLGE SATIŞ TOPLAMI

73

13633

2993.054

3. Snb. Çz. Tom.
3. Skb. Çz. Tom.

53
13

14004
3244

2317.658
413.837

66
139

17248
30881

2731.495
5724.549

Kocabaş
Kocabaş

BÖLGE SATIŞ TOPLAMI
SATIŞ G E N E L TOPLAMI

220.613
334.915

M.Bed
TL.

% 3
G.Tem.
TL.

48.000
30.000
22.000
25.000
18.000

40.000
2227.000
18.000
194.000
223.000
2702.000

25.000
18.000

1739.000
228.000
1967.000
4669.000
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1 — Yukarıda karşılarında parti adetleri, adet ve miktarları, muhammen
bedel Ue geçici teminatları yazılı orman emvali mal bedelinin % Stfsi peşin, baki
yesi süresiz kesin banka mektubu karşılığında üç ay vadeli olarak açık arttırmah
satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış 13 Ağustos 1985 Sah günü saat 2.00'de Honaz belediye binasında
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Mü
dürlüğü, Civar İşletme Müdürlükleri,. Yerel orman bölge şeflikleri ile Belediye başkanlıklarında görülebilir.
4 — Satış 171/A-l No. lu model şartnamede yazılı şartlar ve esaslar dahi
linde yapılır. Satışa iştirak edeceklerin kereste satışında son sene vizesi yapılmış
ticaret ve sanayi odası belgelerim göstermeleri şarttır.
5 — isteklilerin saptanan günde saat 9.00 -12.00 arasmda
tırarak komisyona müracaatları ilân olunur.

teminatlarını
10027 2-2

ya

Sınırlı Sorumlu İslahiye Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından .Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi kredi desteği ile Kooperatifimizin so
rumluluğu altında yaptırılacak olan 95 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük
Sanayi Sitesi inşaatı Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fiatları ve 8/2574 sayılı
Kararnameye tabi olmak kaydıyle kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
1 — ihale 22/8/1985 Perşembe günü saat 9.30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğında yapılacaktır.
2 — Sözkonusu işin 1985 yılı birim fiyatlarına göre birinci keşif
459.450.033,— TL. olup, limit içi teminatı 13.783.500,— TL. sidir.

bedeli

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasını kooperatifimizin Be
lediye Işhanı K a t : 2 N o : 218 - İSLAHİYE adresinden 75.000, —TL. si makbuz kar
şılığında temin edebilirler.
4 — İştirakçilerin ihale dosyasmda belirtilen şartlatın yanı sıra en az işin
keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslım ibraz etmeleri gerek
mektedir.
5 — ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosyala
rını içindeki evrakları belirten dizi pusulasınıda ihtiva edecek şekilde engeç 14/8/1985
günü saat 17.00'ye kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ihale Komisyonu Başkanlığına
firmayı temsile yetkili şahısça imzalı dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.
6 — Yeterlik belgeleri 17/8/1985 gününden itibaren kooperatif başkanlığımız
tarafından verlecektir.
7 — İhaleye katılacak iştirakçilerin eksiltme şartnamesinde mevcut açıkla
maya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 22/8/1985 günü saat 9.00'a kadar Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının A Blok 4. Kat 421 NoTu odasında toplanacak ihale ko
misyonu başkanlığına teslim etmiş olması gerekmektedir,
8 — Kooperatifimiz ihale Kanununa tabi olmadığından Komisyon yeterlik
belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dile
diğine vermekte serbesttir.
9 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
Not: Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır.
10250/ 2-2
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Baymdırlık ve iskân Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, karne grubu, son m ü r a c a a t tarihi, ihale g ü n ve saati yazılı işler
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye konulmuştur.
Bu ihalelerde 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Baymdırlık ve İskân Bakanlığı tebliğinin, hü
kümleri uygulanacaktır.
2 — B u işlerin ihaleleri Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı İzmir Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü hizmet binası (410) no'lu
İhale Komisyonu odasında yapılacaktır.
3 — ihale şartnamesi ile diğer evrak izmir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Bayraklı binasında mesai saatleri içinde görü
lebilir.
4 — İstekliler; ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeüğine
ve uygun bedel'e 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 taahhütleri için ayrı ayrı düzenlenecektir.)
Bildirimi ve belgelerini,
e) Aşağıda karne grubları yazılan ve en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (asimi ibraz etmek kaydıyla) sure
tini;
B - ihaleye girebilmek için, teklif mektubu İle birlikte;
a) ihaleye katılma belgesi
b) 1985 yılı ticaret veya sanayi odası belgesi,
c) İmza sirküleri,
d) İzmir Valiliği adına alınmış ve aşağıda miktarı yazılı geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.
5 — İstekliler bu işlere ait teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu
Başkanlığına Vereceklerdir.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
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izmir Valiliğinden :

1

tşin Adı

K. Bedeli
Lira Kr.

Karne
Grubu

S. Mür.
Tarihi

9.900.000,—

B

16/8/1985

21/8/1985 !
Saat: 15.001

İhale
Tarihi saati

2

izmir - Seferihisar (1000) Kişilik Jandarma Servis Bi
nası Inş. (1985-1987)

160.000.000,—

4.800.000,-

B

16/8/1985

22/8/1985
Saat: 11.00

3

izmir - Aliağa Emniyet Amirliği (Loj.) İnşaatı
(1985 -1988)

110.000.000,—

3.300.000,—

C

16/8/1985

22/8/1985
Saat.- 15.00

4

İzmir - Buca Kız Meslek Lisesi inşaatı (500 öğr.)
(1985-1987)

161.000.000-

4.830.000,-

B

16/8/1985

23/8/1985
Saat: 11.00

5

İzmir - Karşıyaka Ticaret Lisesi (500 Öğr.)
(1985-1987)

210.000.000,—

6.300.000,—

B

16/8/1985

23/8/1985
Saat: 15.00

RESMİ GAZETE

izmir - Bergama 150 Kişilik Tip Cezaevi ikmal Inş.
(1985 -1987)
(1985 yı)ı ödenek dilimi (100.000.000,—) TL. dır. Bu Mik
tar ödenek sarf edilinceye kadar yapılacak imalat ve
ihzarata 1985 yılı birim fiyatları uygulanacaktır. 1985
yılında sarfı mümkün olmayan ödenek için süre veril
se dahi i100.000.000,—>' liraya erişinceye kadar yap»'
lan imalat ve ihzarata 8/2574 sayılı Kararnameye göre
330.000.000,—
fiyat farkı verilmiyecektir.)

G. Teminatı
Lira Kr.
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:

K a h r a m a n m a r a ş Valiliğinden:
(Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Yapı işleri Genel Müdürlüğü'nün)
1 — Kahramanmaraş - Merkez 40 daireü Polis Lojman ikmal inşaatı ve ka
nalizasyon i ş i 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına
göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınla
nan Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — işin tahmin edilen bedeli (225.000.000,—) TL. dir.
3 —- İhale 23/8/1985 Cuma günü saat 11.00 de K. Maraş Bayındırlık ve iskân
Müdürlüğü ihale komisyonu odasında yapılacaktır.
4 — ihale şartnamesi ile diğer evrak Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
5 — isteklilerin ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis, ve Ona
rım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedel'e 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 taahhütleri
için ayrı ayrı düzenlecektir.l
Bildirimi ve belgelerini.
f) (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhit karnesi (Aslım ib
raz 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.
d) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü adına alınmış (6.750.000,—) TL. tutarında
geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir.
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 19/8/1985 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadardır.
7 — istekliler teklif mektuplarım 23/8/1985 (Cuma günü) saat 10.00'a kadar
makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet* ilân olunur.
9897 /1-1
;

Ordu Valiliği İl Daimi Encümeninden :
1 — Ordu ö z e l İdare Işhanı ve misafirhane inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konul
muştur.
Bu ihalede, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — işin tahmin edilen bedeli (150.000.000,—) dır.
3 — İhale 22/8/1985 Perşembe günü saat 15.00 de II Daimi Encümenince yapı
lacaktır.
4 — ihale şartnamesi ile diğer evrak Özel İdare Müdürlüğünde (ORDU) gö
rülebilir.
5 — istekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, yapı tesis ve onarım
işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedel'e ait kriterler tebliğine göre;
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A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte;
a) Yapı araçları
b) Teknik personel,
c) M a l i Durum,
d) Taahhüt Durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri
için ayrı ayrı düzenlenecektir.)
Bildirimi ve belgelerini,
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 veya sanayi odası belgesi
c) İmza sirküleri,
d) Ordu Valiliği ö z e l İdare Müdürlüğü adına alınmış 4.500.000,— lira tuta
rında geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir.
8 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 15/8/1985 Perşembe günü
mesai saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını. 22/8/1985 Perşembe günü saat 14.00 e kadar
makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez,
Keyfiyet ilan olunur.
10209 /1-1

•
M i l l i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığından :
1. 3140 Sayılı 1985 mali yılı Bütçe Kanununun 53. maddesi delaletiyle 1801
sayılı kanunun yürürlükte bulunan hükümleri ve 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'
nın 2990 Sayılı yasa ile değişik 89. maddesi ve bu maddeye istinaden M . S. Bakanı
tarafından onanan usul ve esaslara göre 11750 adet Komple Çelik Başlık (Miğfer),
20.000 adet İç Başlık ve 20.000 adet Çelik Başlık çene bağı M i l l i Savunma Bakanlığı
İç Tedarik Daire Başkanlığınca yurt içinden satın alınacaktır.
2. Şartnameler ilanı müteakip İSTANBUL ve İZMİR Levazım Amirlikleri İle
M . S. B. lığı İç Tedarik Dairesi Satmalma Sekreterliğinden mesai saatlerinde bir
dilekçe ile başvurularak elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan istek
lere cevap verilmez.
3. Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 20
Ağustos 1985 günü saat 16.00 (onaltı) 'ya kadar M . S. B. lığı İç Tedarik Dairesi Sa
tmalma Sekreterliğinde bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecek
tir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
10210/1-1
—

,

—

•

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:
zf % 30 TOLERANSLI 24.000 T O N SİLiS K U M U NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü
2 — A N K A R A ' d a Çankırı Cad. No. 57 - A N K A R A adresindeki Genel Müdür
lüğümüz,
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 3513-131 / G no'lu
dosyayla ilgilidir. Meşruhattı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatları ile birlikte
an geç 20/8/1985 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü İS
K E N D E R U N Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur.
10109 /1-1

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

6 Ağustos 1985 — Sayı : 18834

Çatacık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
(ESKİŞEHİR)
Parti
Adedi
46
23
6
4
8

Emvalin Cins ve Nev'i
Çam tomruk 3. S. N . B.
Çam Yakacak Odunu
Meşe Yakacak Odunu
Meşe Yakacak Odunu
Çam Sırık

M . Be.
TL.

Ster

Miktarı
Adet
M

2418
292
217
136

9653 2428.455 33.000 Yalınkıran
—
— 4.900 M . Karacaören
—
— 5.200 Başören
—
— 5.200 Haşlıburun
—
— 11.000 Yalınkıran

3

Depo Adı

1) Yukarıda Cins ve miktarı yazılı orman emvali hizalarında gösterilen fiyat
lar üzerinden açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2) Çam tomrukları % 50 miktarı peşin % 50 miktarı ise müddetsiz banka
mektubu karşılığında üç ay vade ile satılacaktır. Diğer emvalin bedelleri tfeşin alı
nacak bunlar için vade uygulanmayacaktır.
3) Açık artırma 15/8/1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de
Mihalhççık İlçesi Belediye satış salonunda yapılacaktır.
4) İsteklilerin belirli gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.
10108 /1-1
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
1925 A D . 2,5x60x100 Cm. TİP 24 İZOCAM BAKALİTLİ L E V H A
SATIN ALINACAKTIR
1 —• Müessesemiz ihtiyacı olan 1925 Ad. İzocam Sözleşme Örneği ve Eksiltme
Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 21/8/1985 tarih Çarşamba günü saat 15.15 de Müessesemiz
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekıfiektedir.
5 — Eksiltme Saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — E.Lı.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir.
9941 /1-1
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden :
1 — Başmüdürlüğümüz personeli için 791 adet kışlık iş tulumu kapalı yazılı teklif mek
tubu almak suretiyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabi
linde temin edilebilir.
y — İhale 3/9/1985 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır.
4 — Geciken tek teklifler kabul edilmez.
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serberttir.
9R49 / 2-2
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nden •.
Aşağıda adı, niteliği ve keşif bedeli yazılı iş «3/8/1984 gün 18478 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmış «Fonlar İhale Yönetmeliğinin 1. ve 29. ve 30-36. maddeleri
uyarınca kapan teklif usulü» ile ihaleye çıkartılmıştır.
A — İhale Konusu İş. Adı: Ç. Ü. Spor Salonu, Niteliği: İnşaat, Keşif Bedeli •.
86.000.000,— Geçici Teminatı: 2.580.000,—, İşin Y e r i : Balcah/ADANA, İhale Gün
ve Saati: 16/8/1985 Cuma 14.00.
B — Bu işe ait ihale dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Rek
törlüğümüz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında (Balcalı/ADANA) görüle
bilir.
C — İhaleye iştirak edecek isteklilerden istenen evraklar listesi şunlardır;
a) 15.000.000,— TL. lik mali güç bildirimi,
b) Teknik eleman ve ekipman bildirimi,
c) Kanuni ikametgâh bildirimi,
d) 1985 yıh Ticaret Odası belgesi,
e) E n az işin kesifi kadar B Grubu müteahhitlik karnesi,
f) İş bitirme belgesi,
g) Son üç yıL içinde yapmış olduğu işler, adı, yeri ve yükleminde bulunan
işlerin listesi.
D — İhaleye iştirak
edecek istekliler hazırüyacaklan evrakları en geç
12/8/1985 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Ç. Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Baş
k a n l ı ğ ı n a vererek ihaleye iştirak belgesini ve teklif isteme dosyasını almak üzere
müracaatları şarttır. İhale şartnamesinde istenen evrakları tam olarak vermeyen
isteklilere ihaleye iştirak belgesi verilmez. İhaleye iştirak belgeleri 14/8/1985 günü
saat 13.00'ten itibaren Başkanlığımızdan alınacaktır.
E — İhaleye iştirak edecek istekliler teklif zarflarını ihale günü olan 16/8/1985
Cuma günü saat 14.00'e kadar «Fonlar İhale Komisyonu B a ş k a n l ı ğ ı n a (Yapı İşleri
ve Teknik Daire Başkanlığı Balcah/ADANA) verilecektir. Gecikmeler kabul edilmez.
F — Üniversitemiz İştirak Belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapma
makta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.
10308 / l - l
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1x150 MVV'LÎK ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI YARDIMCI K A Z A N
TESİSLERİ İHALE EDİLECEKTİR
1. Çatalağzı - B Termik Santralı 25 ton/saat kapasiteli yardımcı kazan tesis
leri ihaleye çıkarılmışta".
2. İhale minumum 25 ton/saat kapasiteli, su borulu buhar kazanı ve teçhizat
imalatında tecrübe sahibi ve bahse konu tesislere eş veya daha büyük kapasitede en
az iki adet tesis yapmış ve basan ile işletmeye açmış firmalar açıktır.
3. Bu işle ilgili teknik ve idari dokümanları 19/8/1985 tarihinden itibaren yukaradaki şartı ile yerine getirdiğini tevsik eden firmalar Türkiye Elektrik Kurumu
Santrallar Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi M O R A Han N o : 3/5
Yenişehir/Ankara adresinden (KDV hariç) 200.000,— TL. karşılığında temin edile
bilir
4. Teklifler en geç 26/9/198^5 günü saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adre
se gönderilmiş veya teslim edilmiş olacak ve aynı gün saat 14.30'a Necatibey Cad.
desi N o : 28 K a t : 1 Yenişehir/Ankara adresindeki ihale ve satınalma komisyonu baş
kanlığında teklif verenlerin huzurunda açılacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
10309 / 2 -1
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Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
MUHTELİF M A L Z E M E SATİN ALINACAKTIR
Müessesemiz ihtiyacı aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme
şartnamesine göre kapalı zarfla teküf alınmak suretiyle satınalınacaktır.
1 —• Yapılacak ihalelerin konusu, dosya işareti ve en son teklif verme tarih
leri karşılarında gösterilmiştir.
Malzemenin Cinsi
Dosya No.
Miktarı
Ih. Tarihi
1) Muhtelif işletme teçhizatı
2) Otobüs karoseri yaptırı
lacaktır.

180037. GELlT/85-503

10 Kalem

23/8/1985

180103.GELİM/85-144

2 Adet

5/9/1985

2 — ihalemize katılmak isteyen isteklilerin kapalı zarf içerisindeki fiyat tek
lif mektuplarını, zarfın üzerine dosya işareti, işin konusu ve ihale tarihî yazılmak
suretiyle, belirtilen ihale günü en geç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muha
berat servisine vermiş olacaklardır.
3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat 15.30 da Müessesemiz Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır.
4 — Bu işlere ait şartnameler;
a) Ankara'da T K l Genel Müdürlüğü (Satınalma Dairesi Başkanlığından)
b) istanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğünden (Odakule Iş Ham K a t : 12
Beyoğlu)
c) Muğla'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Orhaniye Mahallesi
İsmet Çatak Caddesi N o ; l)
Dilekçe karşılığında temin edilebilir.
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
10342 / 2-1

M i l l i Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından:
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için;
2 adet - Biyomikroskop
1 adet Fundus Kamera
1 adet - Otomatik Perimetre
1 adet • Cryosurgical cihazı
1 adet - Oto - Refraktometre
2886 sayılı Kanunun 51 - P maddesi gereğince yurtdışından satınalınacaktır.
2. İhalesi 25 Eylül 1985 günü saat 10.00'da M.S.B. lığı Dış Tedarik Dairesi Baş
kanlığında yapılacaktır. Şartnameler yurtiçinde Ankara, istanbul, izmir Levazım
Amirliklerinden, yurtdışında Washington, Londra Bonn, Paris, Roma, Oslo, Ottowa,
Tokyo Silahlı Kuvvetler Ataşeliklerinden, B W B ve N A M S A Türk Askeri irtibat He
yeti Başkanlıklarından dilekçe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığı üc
retsiz temin edilir.
3. ihale kapsamında yer alan malzeme ve yedek parçaların hepsine teklif
verileceği gibi malzemelerin komple ve kombine özelliğini muhafaza etmek şartıyla
ayrı ayrı da teklif verilebilir.
4. Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir.
5. Usulüne uygun teklifler engeç 24 Eylül 1985 günü saat 17.00'ye kadar
M.S.B. hğı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığında bulundurulacak postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
10307 / 1 -1

6

Ağustos

1985 —

Sayı :

18834

Sayfa: 2 5

RESMÎ GAZETE

Niğde Valiliğinden:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı ,belge alma son mü
racaat tarihi, ihale tarihi ve saati yazılı işler Fonlar İhale Yönetmeliğinin 28. mad
desinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
Bu ihalelerde, 3 Ağustos 1 9 8 4 tarih ve 1 8 4 8 7 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
2 — İhale aşağıda belirtilen g ü n ve saatlerde Niğde Bayındırlık ve İskan Mü
dürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır.
3 — İhale şartnamesi ve diğer evrak Niğde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğün
de mesai saatlerinde içinde görülebilir.
4 — İstekliler; ihale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım
İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve Uygun Bedel'e ait Kriterler Tebliğine
göre;
A — İhaleye Katılma Belgesi almak için her iş için ayrı ayrı olmak üzere
müracaat dilekçesi ile birlikte:
a) Yapı araçları,
b) Teknik personel,
c) M a l i durum,
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için
ayrı düzenlenecektir.)
Bildirimi ve Belgelerini,
e) Aşağıda yazılı işler için (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar mü
teahhitlik 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
d) Niğde Valiliği Bayındırlık ve İskan Müüdürlüğü adına alınmış aşağıda
hizalarında belirtilen miktarda Geçici Teminatı istenilen diğer belgeleri verecektir.
5 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat aşağıda hizalarında
belirtilen gün mesai saati sonuna kadardır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını aşağıda hizalarında yazılı olan ihale saa
tinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına
verecektir.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
Belge Alma
K. Bedeli G. Tem. Tut. Son. Mür. İh. Tarihi
İşin Adı
Lira K r .
Lira K r .
Tarihi
Saati
1 — Niğde Merkez Hacıabdullah 1. Grup 1 5 Afet Konut İnş.

90.000.000,—

2

— Niğde Merkez Hacıabdullah 2 . Grup 1 5 Afet Konut
İnş.
3 — Niğde Merkez Hacıabdullah 3. Grup 15 Afet Konut inş.

90.000.000,—

4 —

84.000.000,—

Niğde Merkez Hacıabdullah 4. Grup 14 Afet Konut inş.

2.700.000,—

13/8/1985

19/8/1985

Pazartesi
Saat: 11.00
2.700.000.—

13/8/1985

19/8/1985

Pazartesi
Saat: 15.00
90.000.000,—

2.700.000,—

14/8/1985

20/8/1985

Salı
Saat: 11.00
2.520.000,—

14/8/1985

20/8/1985

Salı
Saat: 15.00
10338 / 1 - 1
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Tunceli Valiliğinden:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Tunceli - Merkez Sağlık Müdürlüğü İdare Binası înşatı işi 2888 sayılı
Devlet İhale Kanunun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile
ihaleye konulmuştur.
Bu ihalede 26 Ocak 1985 Tarih ve 18647 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Bayındrılık ve İskan Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli (161.000.000.—) TL. dir,
3 — İhale 20/8/1985 Salı günü saat 10.00'da Tunceli Bayındırlık ve İskan Mü
dürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Tunceli Bayındırlık ve İskan Müdürlü
ğünde 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 — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte,
a) Yapı araçlan,
b) Teknik personel,
c) Mali durum,
d) Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri
için ayrı ayrı düzenlenecektir,
Bildirimi ve belgelerini,
f) (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (Aslı
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,
d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı adma alınmış (4.830.000,—) TL. tutarında
geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 16/8/1985 Cuma günü
mesai saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 20/8/1985 Sak günü saat 9.00'da makbuz
karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
10337/1-1
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz ihtiyacı için çeşitli cins ve miktarlarda;
a) 543 Kg. Aspest fitil, Yağlı Grafitti Kendir Salmastra, Don yağh salmastra,
Grafitli Aspest Şerit. Vaflon Salmastra, Taflonlu Salmastra
h) 600 metre Grafitli Saltmastra,
c) 60 levha Bez Kordsuz Lastik,
d) 55 tabaka Telli Grafitli Klingirit conta satınalınacaktır
2 — Bu işe ait şartnameler;
TEK
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bayındır Sokak No-. 3
Yenişehir/ANKARA
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adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden ŞA/85150 işaretiyle dilekçe mukabilinde te
min edilebilir. (Kurumumuzla ilk defa iş münasebetinde bulunacak olanlar dilek
çelerine oda sicil kayıt sureti, konu ile ilgili referans listesi, çalıştıkları bankalardan
alacakları mali referans mektubu v.b. ekleyeceklerdir.)
3 — Teklifler 21/8/1985 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar yukarda kayıtü ad
resteki muhaberat servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve saat
15.00'de alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasa'ya bağlı değildir.
10341 /1-1
Ankara İli Daimi Encümeninden:
K o n u s u İ l i m i z dahilinde ilkokullar ve bağımsız ortaokulların 1985 -1986 öğre
tim yılı yakacak ihtiyacı 30 - 40 cm. uzunluğunda takoz halinde meşe, kayın, gürgen
ve % 30 çam karışımı odunun alım ve bu okullara nakli işi, Miktarı: 3701 Ton, Muh.
veya Keşif Bedeli •. 136.937.000,—TL., G. Teminatı: 4.108.110,— TL.
Yukarıda durumu yazılı iş 2886 sayılı Yasanın 36 ncı maddesi uyarınca kapalı
teklif usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltmesi 21/8/1985 Çarşamba günü saat
11.00'de Hükümet Konağında İl Daimi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır,
(özel şartnamesi uyarınca)
Şartname bedelsiz olarak İl Daimi Encümeninin bulunduğu Hisar Parkı Cad
desi Karakuş Sokak 3 numaradaki Özel İdare Müdürlüğü binasında görülebilir.
İsteklilerin yukarda durumu yazılı geçici teminat, makbuz veya banka mek
tubu usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarına 1985 yılı ticaret odası vesika
sını da koymak suretiyle ihaleden bir saat evvel makbuz karşılığında İl Daimi Encü
men Başkanlığına vermeleri gerekir.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
10340 /1-1

•

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöröşürürjü
Ana Bilim Daimin eğitim ve uygulama çalışmalarında kullanılmak üzere aşağıda
yazılı cihaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 /p maddesine göre satınalınacaktır.
Malzemenin cinsi : Bilgisayarlı Beyin Tomografisi, M i k t a r ı : 1 adet, Muh. be
deli : 15.000,— USA dolar veya karşılığı,
İHALEYE KATİLACAK FİRMALARIN :
1 — Proforma Fatura ve Tercümesi
2 — Yukarda yazılı malzemenin akreditif açıldıktan sonra ne kadar
süre
içinde teslim edileceği, bakımı, malzeme temini ve garanti edilecek malzemenin sü
resi belirtilecektir.
3 — İhalede geçici teminat alınmayacak, avans veya fiyat farkı verilmeye
cektir.
4 — Alınacak malzeme ile ilgili teknik ve fdari Şartname üniversitemiz İdari
ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçe ve Satmalına Müdürlüğünden ücretsiz temin
edilebilir.
5 — Firmalar şartlara uygun olarak hazırlayacakları teklifleri 2 3 Ağustos
1985 Cuma günü saat 12.00 ye kadar Bütçe ve Satınalma Müdürlüğüne teslim edil
miş olacaktır.
6 — Satınalma Komisyonu şartlara uygun olarak verilmeyen teklifleri ve pos
tadaki gecikmeleri dikkate almayacak ve işleme koymayacaktır.
7 — Satınalma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Duyurulur.
9973 /1-1
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
İşin A d i : İlahiyat Fakültesi Tevsii İnşaatı, Keşif T u t a r ı : 410.000.000.— TL.,
Geçici Teminat Miktarı: 12.300.000.— TL., Yeterlik Belgesi İçin Son Müracaat Ta
rihi : 23/8/1985 Mesai bitimi, İhale Tarihi ve Saati: 10/9/1985 - 14.00.,
1 — Yukarıda niteliği, keşif bedeli, geçici teminat miktarı, ihale gün ve saati
yazılı işin ihalesi 1986 yılma sari olarak; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun (35)
maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile Üniversite İhale Komisyonunca
yapılacaktır.
2 — Bu işe ait ihale şartnamesi, ek şartname, mimari projeler, detaylı keşif
özetleri ve diğer evraklar Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığın
da mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak incelenebilir.
3 — İhaleye girebilmek için isteklilerin;
A - Geçici Teminat Mektubu veya Teminat Alındısını,
B - 1985 yılı vizeli Ticaret ve/veya Sanayii Odası Belgesini,
C - Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri ve usulüne göre hazırlanmış
olan-,
a) Teknik personel bildirimini,
b) Taahhüt durum bildirimini (son beş yılda bitirmiş oldukları taahhütleri
ile halen devam eden taahhütleri için ayrı ayrı, düzenlenecektir.)
c) İlgili bankalarca işin ilk Mân tarihinden sonra düzenlenmiş banka mek
tupları ile belgelendirilmiş mali durum bildirimini,
d) Yapı araçları bildirimini,
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan müteahhit
lik karnesi, ibraz suretiyle Üniversite-Yeterlik Belge Komisyonundan alacakları
Yeterlik Belgesini,
D - Noter Tasdikli İmza Sirkülerini,
E - İkâmetgâh Belgesini,
F - Y e r Görme Belgesini,
G - Gerekiyorsa Noter tasdikli vekaletnameyi, teklif mektubu ile birlikte
zarfa koymaları gerekmektedir.
5 — İstekliler teklif mektuplarım yukarıda belirtilen ihale saatinden bir
saat öncesine kadar makbuz karşılığında Üniversite İhale Komisyon Başkanlığına
vereceklerdir.
6 — Üniversite İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta veya tesbit edi
len uygun bedel üzerinden ihaleyi yapmakta yetkilidir.
10335/1-1
M i l l i Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından:
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için Lad. Geçirgenlik Sıcaklık, Derin
lik Ölçme aleti 2886 sayılı Kanunun 51 - P maddesine göre kapalı teklif usulü ile
yurtdışından satmalınacaktır.
2. İhale, 30 Eylül 1985 günü saat 10.00'da M.S.B. lığı Dış Tedarik Dairesi Baş
kanlığında yapılacak olup usulüne uygun teklifler en geç 27 Eylül 1985 günü saat
17.00'ye kadar M.S.B. lığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığında bulundurulacak veya
elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra intikal eden teklifler dikkate alınmaya
caktır.
3. İhale ile ilgili şartnameler Ankara,, İstanbul, İzmir Levazım Amirlikleri
(Dilekçe ile birlikte temsilcilik belgesi karşılığında) ile Washington, Bonn, Londra,
Tokyo, Oslo Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, Paris Roma. Kıdemli Askeri Ataşeliği ile
Koblenz, B W B ve N A M S A Türk Askeri irtibat Heyeti Başkanlığından ücretsiz ola
rak temin edilebilir.
4. Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir.
10240 / 1 - 1
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Tunceli ValiHğinden:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Tunceli - Ovacık, Ovacık Yeşil yazı 12 Afet Konutu işi Fonlar ihale yö
netmeliğinin 20/A Fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
Bu ihalede 26 Ocak 1985 Tarih ve 18647 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli (72.000.000.—) TL. dir.
3 — ihale 20/8/1985 Salı günü saat 15.00'de Tunceli - Bayındırlık ve, iskân Mü
dürlüğü ihale Komisyonu Odasında yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Tunceli Bayındırlık Ve Iskan Müdürlü
ğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
5 — isteklileri; ihale Şartnamesi ve eki özel Şartnameye Yapı, Tesis ve ona
rım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğinde ve uygun bedele ait kriterler tebli
ğine göre;
A - ihaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçeleri ile birlikte
a) Yapı araçları,
b) Teknik personel,
c) Mali durum,
d) Tahhüt Durum (daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için
ayrı ayrı düzenlenecektir.
Bildirimi ve belgelerini,
f) (C) Grubundan en az, işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (As
imi ibraz etmek kaydıyla) suretini,
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte-,
a) ihaleye katılma belgesi,
b) Ticaret/ve/veya sanayi odası belgesi.
c) İmza Sirküleri.
d) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı adına alınmış (2.160.000.—) TL. tutarında
geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.
6 — ihaleye katılma belgesi için son m ü r a c a t 16/8/1985 Cuma günü mesai
saati sonuna kadardır.
7 — istekliler teklif mektuplarını 20/8/1985 Salı günü saat 14.00'e kadar mak
buz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecektir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
10336 / l - l

•

Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. den:
Şeker Enst. ve Y r d Tesisler
Şeker Enstitüsü işletme Malzemeleri ve Pilot Tesisler Şubemizin ihtiyacı olan
1500 Kg. Titanyum Oksit (Rutil ve 2500 Kg. Benzolikli Alkit, kapalı zarfla teklif al
mak suretiyle satınahnacaktır.
1 — ihale 15/8/1985 Perşembe günü saat 14.30'da Şeker Enstitüsünde yapıla
caktır.
2 — Teklif mektupları belirtilen gün ve saate kadar muhaberat servisine ve
rilmiş olacaktır.
3 —• İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ticaret servisimizden be
delsiz olarak temin edilebilecektir.
4 — işin geçici teminat TL. 150.000,— (Yüzellibin ve %> lira)'dır.
5 — Postadaki gecikme, telefon ve telgrafla başvurmalar kabul edilmeyecek
tir.
6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makla veya işi dilediğine vermekte serbesttir.
10339/1-1
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Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden :
12 TON S A M A (OROPON V E Y A MUADİLLERİ) K A P A L I Z A R F L A TEKLİF
A L M A K SURETİYLE SATIN A L I N A C A K T I R
1 — Bu işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir.
2 — Teklifler 12/8/1985 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat
Servisine verilecektir.
3 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
10107 /1-1
Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda isim ve keşif bedelleri gösterilen 1985 yılı inşaatı 2886 sayılı Kanunun
37. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
1. Keş. Bed Geç. Te.
karne
İhale
Son müraIşin Adı
Lira
Lira
gurubu Tarihi
Saati caat tarihi
Samsun Sahil Sağlık De
net. Merkez İdare ve loj
man binası
240.000.000 7.200.000
İzmit - Urla Tecrit Pav
yonu Subasman üstü in
şaatı
155.500.000 4.665.000

B

22/8/1985 10.00

14/8/1985

B

22/8/1985 14.00

14/8/1985

Söz konusu işlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hudud ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğü binasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
Samsun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi İdare ve lojman, Urla Tecrit Pavyo
nu Subasman Üstü inşaatına ait ihale dosyasım istekliler İstanbul - Karaköy'deki Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde mesai saatleri İçinde görülebilir.
İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin,
a) 1985 yılı tescilli ticaret veya sanayi odası belgesi
b) İhale şartnamesinde belirtilen, Teknik personel, yapı araç ve mali durum
bildirimlerini usulüne uygun olarak düzenlemeleri.
c) Son Beş yılda bitirmiş oldukları, adlarına taahhüde bağlanmış veya bağ
lanacak yapım işlerini gösteren taahhüt bildirimi vermeleri.
d) Yer görme belgesi,
e) İmza sürküleri
f) Kanuni ikametgahının olması
g) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi
Yukarıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek, resmi tatil günleriyle ihale tarihi
hariç en geç beş gün önce Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne müracaat
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
Telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. İsteklilerin telöif mektuplarım
ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri
gerekir.
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez.
10334 /1-1

Çeşitli ilânlar
Türk Standardları Enstitüsünden:
Ankara'da müesses «Mustafa Kemal Boran - Zafer Elektrojen Grupları ve Makina Sanayi» firmasına, yeni Sanayi Tunç Caddesi No. 12 - Ankara adresindeki üre
tim yerine üretmekte olduğu «Zafer Markalı; Balata ve Debriyaj Perçin Makinası»
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için 872 No'lu İmalat Yeterlilik ve 1875 No'lu Kalite Belgesi Kullanma/ hakkını ve
ren 17/11/1982 tarihli sözleşmeler adı geçen firmanın sözleşme Talimat Hükümlerine
aykırı davranış tespit edildiğinden Yönetim Kurulunun 15/7/1985 tarih ve IX/5l - 78ü
sayılı karan ile feshedilmiştir.
872 No'lu İmalat Yeterlilik ile 1875 No'lu Kalite Belgelerinin geçeriihğinın
kalmadığı, belge kapsamındaki ürünlerin bundan böyle belge ibraz edilerek piyasa
ya sunulamayacağı aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki
kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyrulur.
10160/1
Dokuz Eylül üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstltüsündeki açık kadroya 2547
Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanmış yönetmeliklere göre aşağıda belirtilen
anabilim dalına daimi statüde doçent alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilâ
nın yayın tarihinden itibaren Onbeş gün içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
Doçentliğe başvuracaklar, başvurdukları yabancı dili belirten dilekçelerine öz
geçmişlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ihtiva eden bir
dosyayı 4 nüsha halinde ekleyerek süresi içinde Rektörlüğe teslim edeceklerdir.
Bütün kadrolara süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecek ve
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Anabilim Dalı: Deniz Bilimleri (Deniz Jeolojisi), Derece : 2, Adet: 1, Aranan
Nitelikler : Deniz araştırmalarında deneyimli olmak.
10306 /1-1
Türk Standardlan Enstitüsünden:
İstanbul'da müesses Uğur Plastik Kart Sanayi Anonim Şirketi Firmasına
Kavaklı Sokak No. 29 Halkalı/İstanbul, adresindeki üretim yerinde üretmekte oldu
ğu «Beyaz ve G r i Plastik Oyun Kağıtları» için 1234 No'lu imalat yeterlilik ile 2370
No'lu kalite belgesi kullanma hakkını veren 20/2/1984 tarihli sözleşmeler, adı geçen
firmanın sözleşme ve Talimat hükümlerine aykırı davranışı tespit edildiğinden. Yö
netim Kurulunun 8/7/1985 tarih ve IX/50 - 771 sayılı karan ile feshedilmiştir.
1234 No'lu İmalat Yeterlilik ile 2370 No'lu Kalite Belgelerinin geçersizliğinin
kalmadığı, belge kapsamındaki ürünlerin bundan böyle belge ibraz edilerek piyasa
ya sunulamayacağı, aksine davranış haksız rekabet hükümlerine göre hukuki ko
vuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
10159

•

Türk Standarlan Enstitüsünden:
İstanbul'da müesses «Ulukar Ticaret ve Sanayi KoUektif Şirketi» Firmasına.
Esenler Caddesi Yaşar Doğu Sokak No. 8 Altmışıncı Yıl Sitesi - Bayrampaşa/İstan
bul adresindeki üretim yerinde üretmekte olduğu «Apkent Pres (I300x l,5mm) ve
Giyotin Makas (2000x6 mm» için 957 No'lu İmalat Yeterlilik ile 2002, 2003 No'lu Ka
lite belgeleri kullanma hakkını veren 17/1/1984 tarihli sözleşmeler adı geçen firma
nın sözleşme ve Talimat Hükümlerine aykırı davranışı tespit edildiğinden, Yönetim
Kurulumuzun 15/7/1985 tarih ve 1X/51 - 796 sayılı k a r a n ile feshedilmiştir.
957 No'lu İmalat Yeterlilik ile 2002, 2003, No'lu Kalite Belgelerinin geçerliliğir
kalmadığı, belge kapsamındaki ürünlerin bundan böyle belge ibraz edilerek piyasa
ya sunulacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuştur
ma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
10160 / 2
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :

Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi Sayın Abonelerinin
Bilgilerine Sunulur
ı Temmuz 1985 tarihinden itibaren sayın abonelerimize İşletmemizce bil
dirilen Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi abone ücret farklarının Ziraat Ban
kası Dışkapı Şubesi - ANKARA 640 - 37 No. lu hesaba yatırılması ve bu yatı
rımlara ait bir nüshanın veya fotokopisinin abone ücret farkı olduğunu belir
ten bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi, abonelerimizin men
faatleri ve muhasebe kayıtlarımızın sağlıklı yapılması balonundan sayın abo
nelerimizin bilgilerine sunulur.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve İşletmemiz tarafından kitap haline ge
tirilen Karayolları Trafik Yönetmeliği, Trafik Para Cezaları Karayolu Trafik
Güvenüği, Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak Tesisler ve Araçların
muayeneleriyle ilgili Yönetmelikler Kitabı İşletmemiz Satış Bürolarında K D V .
dahil 1000,— TL. ya satılmak tadır. İlgililere duyurulur.
NOT : Talepte bulunanların 250.— TL. Posta ücreti ile kitap bedelini T. C
Ziraat Bankası Ankara - Dışkapı Şupbesi 640/65 numaralı İşletmemiz hesabına
göndermelerini ve buna ait banka dekontunu. veya suretini bir yazı ekinde
işletme Müdürlüğümüze bildirmelerim rica ederiz

Resmî Gazete Fihristi
Yürütme ve İdare Bölümü :
Sayfa
Bakanlar Kurulu Kararı
85/9704 Sigortalıların Prim ve ödeneklerinin Hesabında Esas Tutu
lacak Kazançlarının Yükseltilmesine Dair Karar

1

Yönetmelikler
85/9634 Baraj İnşaatı İçin Yapılan Kamulaştırmalarda Kamulaştırma
Sahasının Mücavir Taşınmaz Malların Kamulaştırılması
Hakkında Yönetmelik

2

— Kürek Federasyonu Müsabakası Yönetmeliği

5

— İlânlar

15
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