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BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına
bağlı, katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulma
sına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
Görev
MADDE 2. — Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabu
afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri
sağlamak,
b), Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icap
lara göre idare etmek ve işletmek, aslî ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma,
depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışındo. pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin
ve tedarik etmek,
c) Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak,
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d) Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle meydana gelmiş ve gelecek
olan açıklıklarda veya verimsiz, bozuk vasıflı orman alanlarında orman tesisi için
ağaçlandırmalar yapmak, orman rejimine alınacak yetiştirme şartlarının elverişli
ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde yeniden orman yetiştirmek, bunun için
lüzumlu tohum ve fidanı üretmek, temin ve tedarik etmek,
e) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve mesire yerlerinin ayrılması, korunması, işletilmesi, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, av sahalarının ayrılması ve orman içi suların ve
ürünlerinin korunması, geliştirilmesi ile idaresi ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek,
f) Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaçlandırmayı geliştirmek
ve genişletmek gayesiyle gerçek ve tüzelkişileri hazırlanacak Yönetmelik hükümlerine göre teşvik etmek ve desteklemek,
g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa
ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,
h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri kurmak,
i) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yap
tırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe
meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,
j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak,
k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için
her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hiz
metleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptır
mak,
1) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını,
bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını
yapmak, yaptırmak,
m) Orman köyleriyle ilgili yıllık iş programlarını Teşkilatlanma ve Destek
leme Genel Müdürlüğü ile müştereken hazırlamak,
n) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve or
man yollan ağım tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın
sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde
küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, (Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman
yollan konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca
tespit edilir.)
o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez teşkilâtı
MADDE 3. — Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden teşekkül eder.
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek -1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
MADDE 4. — Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukuki, idarî ve mali en üst
amiri ve temsilcisi olup, Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç
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ve politikasına ve millî güvenlik siyasetine, kalkınma planına ve yıllık program
lara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren ko
nularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla
görevlidir.
Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup,
merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle
görevli ve yetkilidir.
Genel Müdür yardımcıları
MADDE- 5. — Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun
yardımcısı olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı
iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine
uygun olarak düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç,
Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını temin, takip ve kontrol ederler.
Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı
görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet birimleri
MADDE 6. — Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır:
a) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı,
b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı,
c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı,
d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı,
e) Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı,
f) Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı,
g) Milli Parklar Dairesi Başkanlığı,
h) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı.
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı
MADDE 7. — Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak,
b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını
önlemek ve bunlarla mücadele etmek,
c) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylak ve kışlaklardaki otlatmayı
düzenlemek,
d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele amacıyla plan ve programlar
hazırlamak, araç, gereç temin etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli
diğer tedbirleri almak,
e) Orman yangınları ile mücadele için kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla
işbirliğini, halkın uyarılmasını ve aydınlatılmasını sağlamak,
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
MADDE 8. — Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.
a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarıla
cak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek,
b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini,
devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontroluna ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
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c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak,
d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini, ormanlarla
ilgili izin, intifa ve irtifak işlerini yürütmek,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı
MADDE 9. — Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol
etmek,
b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek,
harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek,
c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
MADDE 10. — İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek,
b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin
ve tesbit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,
c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 11. — Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Orman ağacı tohum ve fidanlarının üretim, tahsis ve dağıtımını yapmak
ve yaptırmak,
b) Fidanlıkların tesisi, idaresi ve işletilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
c) Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak,
d) Orman ağacı tohum ve fidanlarının ithal ve ihracatında Bakanlığı ilgilendiren işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı
MADDE 12. — Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Orman sahalarının çoğaltılması için orman sınırları içinde çeşitli sebep
lerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz ve bozuk vasıflı orman alanlarında
ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak,
b) Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında
Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerde örnek nitelikte veya ekonomik
ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak,
c) Toprak aşınma ve taşınmalarını, ırmak, dere ve çay kenarlarını ve bunların kaynaklarını düzenleyerek sellerin, taşkınların meydana gelmesine ve yer kaymalarına engel olacak her türlü tedbirleri almak ve aldırmak, ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak,
d) Devlet ormanlarındaki otlak, yaylak, kışlak ve meralar ile muhafazaya
ayrılmış ormanları imar, ıslah ve ihya etmek, ettirmek,
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e) Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek,
f) Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere-silvikültür planları ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince
kesilecek ağaçların tesbit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunların uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
g) Kavakçılığı geliştirme hizmetlerine ait iş ve işlemleri yapmak ve yap
tırmak,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Milli Parklar Dairesi Başkanlığı
MADDE 13. — Milli Parklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Milli Parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve
mesire yerlerinin ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi,
tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve Milli Parklar Fonu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
b) Yaban hayatı ve av kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, av kaynak
larının işletilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, kontrolü ile ilgili her türlü etüd,
envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
MADDE 14. — İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman
içi yolları ağının tespiti ve etüd proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak; Bakanlık
Makamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak,
b) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı, bakım ve onarımı ile usul ve esasları Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek küçük çaptaki yol ve sanat yapılarının
yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,
c) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazilerin
satın alınması, kamulaştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
d) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet
vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak,
e) Bu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve re
vizyonlarını yapmak, yaptırmak,
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve denetim birimleri
MADDE 15. — Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki danışma ve denetim
birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADDE 16. — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel
Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.
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Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri 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.
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
MADDE 17. — Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar,
Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarım tespit etmek, bu esaslara uygun
olarak Genel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına
yardımcı olmak,
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce
likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel poli
tikaların ilmî 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 Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlük
hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programları ile genel müdürlük yıllık çalışma prog
ramlarının uygulanmaları sırasında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan çö
zümlenmesi 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 getirmek, 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) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 18. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ve şartname
taslaklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan
doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tesbit etmek,
b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını ve 2873 sayılı Milli Parklar
Kanununun 17 nci maddesi ile kurulan fonu ilgilendiren dava ve icra işlerini her
derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak,
c) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve
soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri
yapmak,
d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun,
tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukuki yönden gö
rüş bildirmek,
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e) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden
veya yerinde denetlemek,
f) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüş
lerini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap ha
zırlamak,
g) Adlî ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri
hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra
dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü
temsil etmek,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler
MADDE 19. — Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır :
a) Personel Dairesi Başkanlığı,
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
d) Savunma Uzmanlığı.
Personel Dairesi Başkanlığı
MADDE 20. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) 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 il
gili işleri yapmak,
c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve
yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
MADDE 21. — 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 yürütmek,
c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve
yürütmek,
f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalan
malarını sağlamak,
g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
MADDE 22. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, belirli görevler
için eleman yetiştirmek üzere hizmet öncesi, hizmette bulunan teknik ve diğer meYasama Bölümü Sayfa
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muriarın hizmet içi, işçilerin ise mesleki eğitim, işlerini yürütmek ve uygulamasını
takip etmek,
b) Her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini, ormancılıkla
ilgili konular üzerine yazılmış veya hazırlanmış fikir ve sanat eserlerinin, telif ve
tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya arz edilmiş meslek içi ve meslek
dışı konulardaki eserlerin incelenmesini, satın alınmasını, kurum içi ve kurum dışı
kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alış verişini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek,
c) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü genelge, tebliğ, evrakı matbua,
nakliye tezkeresi, harita, kitap, broşür ve benzerlerinin basımı ile bunlarla ilgili
foto laboratuvar çalışmalarını yürütmek,
d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak
ve yaptırmak,
e)

Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı
MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı Özel Kanununda ve diğer kanunlarda
gösterilen görevleri yapar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı
Taşra teşkilatı
MADDE 24. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden teşekkül eder.
Taşra teşkilatı kuruluşu
MADDE 25. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından:
a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu,
b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların
iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakardık,
Yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 26. — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatmın her kademedeki 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 kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve so
rumluluğu
MADDE 27. — Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda
Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerek
li işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
MADDE 28. — Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli ida
relerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi
MADDE 29. — Genel Müdürlük, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu
hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle gö
revli ve yetkilidir.
Yasama Bölümü Sayfa : 8
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Yetki devri
MADDE 30. — Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerin
den bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve genel müdürlüğün
taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı
Genel Müdüre karşı sorumludur.
Atama
MADDE 31. — 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan gö
revlerden 1-4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görevlilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak, Bakan ve
Genel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Kadrolar
MADDE 32. — Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara
ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre
düzenlenir.
Mal ve kıymetlerin hukukî durumu
MADDE 33. — Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile di
ğer kanuni ve kazaî yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı
ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali Devlet malı hükmünde olup hacze
dilemez ve kamulaştırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Devlet
malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. Taşınmaz mallar hiçbir vergi,
resim ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tescil işlemi görür.
Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi
MADDE 34. — Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı leh ve aleyhine
açılmış ve açılacak her nevi daya ve icra takipleri Genel Müdürlük Merkezinde
avukat sıfatmı haiz hukuk müşavirleri ve avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise
orman bölge müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri avukatlarınca,
avukat bulunmayan yerlerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yürütülür.
Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakati ile sözleşmeli avukatlar istihdam edilebilir. Hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avukatları ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük hukuk müşavirliğinde ve taşra teşkilatının
dava takibi yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukatlar 1389 sa
yılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.
Gelirler
MADDE 35. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır
a) Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,
b) Devlet Ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alan
lardan elde edilecek gelirler,
c) Döner sermayeli işletme gelirleri,
d) Hazinece sağlanacak gelirler,
e) Hizmet ve işletme gelirleri,
f) Orman tarife bedelleri,
g) Müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler,
h) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,
i) Diğer gelirler.
Yukarıdaki .gelirlerden ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle o yıl içerisinde ya
pılmış bulunan giderler karşılandıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçesine
gelir kaydedilir.
:
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Anlaşmazlıkların halli
MADDE 36. — Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daire
leri müessese ve 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 icra takibi açılmasında veya açılan da
va ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dere
celi merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde
bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde
yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği
menfaatlerin;
100 000 liraya kadar olanları Orman Müdürünün kararı,
100 000-200000 (Dahil) liraya kadar olanları Orman Bölge Müdürünün kararı,
200 000 -1500 000 (Dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün karan,
1500000-10 000 000 (Dahil) liraya kadar olanları Bakanlığın karan,
10000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görüşü alınarak müşterek karar
ile halledilir.
Yukanda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir.
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlü
ğe alt hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya
değeri yukanda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. 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 ce
za davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının subut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararlan 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.
Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer
almakla mükelleftir. Yukandaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine
getirmemek suretiyle hukuki veya maddî sebeplerle bozulması mümkün bir hük
mün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire
amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar ken
dilerine tazmin ettirilir.
Yargı mercilerinde idarenin temsili
MADDE 37. — Genel Müdürlük avukatı bulunmayan yerlerde veya zaman
larda Genel Müdürlüğün yargı mercilerindeki temsilini ve bunlara ait görevleri o
yerin en yüksek dereceli orman memuru veya bu memur tarafından görevlendiri
lecek diğer herhangi bir orman memuru yapar.
Orman Bölge müdürlükleri, orman müdürlükleri ve prman şeflikleri genel
müdürlük adına yargı mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir.
Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde genel müdürlükçe takibi gereken bü
tün davalar idareyi temsilen hazine avukatınca, bu avukat yoksa mahalli mal memurunca takip edilir.
Yasama Bölümü Sayfa : 10
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Koruma hizmetlerinde avans
MADDE 38. — Genel Müdürlükçe orman muhafaza memurlarına, orman
koruma hizmetlerinde kullanacakları her türlü araç ve gerecin satın alınması için
yeterli avans verilebilir.
Uygulamaya ait usul ve esaslar genel müdürlükçe hazırlanacak bir yönet
melikle gösterilir.
BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 39. — 4 Haziran 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü
Teşkilat Kanunu ve bu Kanunun ek ve tadillerinden halen yürürlükte bulunan 24
Temmuz 1940 tarih ve 3904 sayılı, 6.7.1960 tarih ve 75 sayılı, 24 Haziran 1965 tarih
ve 636 sayılı Kanunlar ile 25 Haziran 1945 tarih ve 4767 sayılı, 13 Şubat 1981 tarih ve
2384 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine aykırı diğer Kanunların hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre
yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkın
daki Mevzuat hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanıl
masına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro
ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait
aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıs
l a m a bağlı olarak saklı tutulur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç
18.6.1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine
dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve dedece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6/11/1985
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Yrd. 1. Orman Koruma ve Yangınla Mü- 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yrd.
cadele Dairesi Başkanlığı'
2. Araştırma Planlama KoordinasYrd. 2. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi
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Başkanlığı
6. Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı
7. Millî Parklar Dairesi Başkanlığı
8. İnşaat ve İkmâl Dairesi Başkanlığı
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlara Vekillik Etme İşlemi
T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü

1/11/1985

19 - 308 - 18216

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 22/10/1985 gün ve 19 - 303 -18014 sayılı yazımız.
b) 22/10/1985 gün ve 39 - 06 - 91 - 85 - 537 - 7415 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere 23-31 Ekim 1985 tarihleri arasında Amerika
Birleşik Devletlerine giden Bayındırlık ve İskân Bakanı I. Safa GİRAY'ın dönüşüne
kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi N.
TÜREL'in vekillik etmesine dair ilgi (a) talep, ilgi (b) yazı ile uygun görülmüştü.
Görüşmelerin halen devam etmekte olması sebebiyle, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı I. Safa GIRAYin Amerika Birleşik Devletlerinden dönüşüne kadar, Bayındırlık
ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi N. TÜREL'in vekillik
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim.
Turgut ÖZAL

Başbakan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI

1/11/1985

39 - 08 - 98 - 85 - 555/7640

İLGİ: a)

BAŞBAKANLIĞA
22 Ekim 1985 gün ve KAN. K A R : 39 - 06 - 91-85 - 537/7415
yazımız.

sayılı

b) 1 Kasım 1985 gün ve 19 - 308 - 18216 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere 23 - 31 Ekim 1985 tarihleri arasında Amerika
Birleşik Devletleri'ne giden Bayındırlık ve İskân Bakanı İ. Safa GİRAY'ın dönüşüne
kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi N.
TÜREL'in vekillik etmesi ilgi (a) yazımızla uygun görülmüştü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmakta olan görüşmelerin halen devam
etmekte olması sebebiyle, Bayındırlık ve İskân Bakanı I. Safa GlRAY'ın adı geçen
ülkeden dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. TÜREL'in vekillik etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 13
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T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
19-308-18273

1/11/1985

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO)'nın Roma da yapılacak
23 üncü Konferansı'na katılmak üzere, 8-15 Kasım 1985 tarihleri arasında İtalya'ya
gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü DOĞAN'ın dönüşüne kadar;
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım OKSAY'ın vekillik
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim.
r

Turgut ÖZAL
Başkan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
39-06-97-85-554/7636

1/11/1985

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 1 Kasım 1985 gün ve 19-308-18273 sayılı yazıma.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO)'nın Roma'da yapılacak
23 üncü Konferansı'na katılmak üzere, 8-15 Kasım 1985 tarihleri arasında İtalya'ya
gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü DOĞAN'ın dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Kâzım OKSAY'ın vekillik etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 35/9983

Sinop İlinin muhtelif ilçelerine bağlı bazı yerleşim alanlarında meydana ge
len heyelan olayı sebebiyle, ekli liste ve krokilerde adları, sınırları belirtilen alan
ların «afete maruz bölge» olarak kabulü; Bayındırlık ve İskân, Bakanlıhğı'nın
17/10/1985 tarihli ve L-06-01/57-1/7572 sayılı yazısı üzerine, 7269 sayılı Kanunun 1051
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25/10/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
I. K. ERDEM
Başbakan V.
I. K. ERDEM
Devlet Bak. - Başbakan Yrd

K

OKSAY

' Devlet Bakanı
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M. YILMAZ

Devlet Bakam

M. V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
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A. TENEKECİ

M. V. DİNÇERLER

A. KARAEVLİ

M. N. ELDEM

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Y. AKBULUT

V. HALEFOĞLU

A. K. ALPTEMOÇİN

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye ve Gümrük Bakanı

Z. YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı

S. N. TÜREL

M. AYDIN

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı

M. EMİROĞLU
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
V. ATASOY

H. H. DOĞAN

M. KALEMLİ

Ulaştırma Bakanı

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

H. C. ARAL

S. N. TÜREL

M. M. TAŞÇIOGLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

25/10/1985 Tarihli ve 85/9983 Sayılı Kararname Eki
LİSTE
S. No.
1

İli
Sinop

İlçesi
Merkez

2
3

K i /
Yalıköy

Mahalle
Merkez

Taypaklı
Ayancık

Rapor
Tarihi
29/5/1985
31/3/1985
3/5/1985

Çamyayla

4

Karakestane

Aş. Karakestane
Köylüvez

5

M. Kemalpaşa

Dolaysökü

30/5/1985

6

Tepecik

Pınarı
Tepecik

27/5/1985
27/5/1985

7

Göldağı

Merkez

23/5/1985

8

Kaldırayak

Budaklar

24/5/1985

9

Hüseyinbey

Çukur

15/5/1985

10

Kurt

11

13

24/5/1985
.Çay içi

12

Dereköy

Taşgiriş

14

Ihcirpmarı

15

Kazmasökü

Merkez - Hodul

Satıköy

Aş. Söğütlü

17

Kayabaşı

Köylüvez - Oğmaz

18

Hamamlı

19

Çatakgeriş

16

Türkeli

29/5/1985
28/5/1985

Zaviye
Erfelek

2/4/1985

27/5/1985
28/5/1985
6/4/1985
15/5/1985
3/5/1985
26/5/1985

Kütüpleb

30/4/1985
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Yönetmelikler
Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından:
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ile
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmelik, Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nca yapılacak Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı Uzman Yardımcılığı mesleğine.giriş i l e Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı Uzmanlığı y e t e r l i k imtihanlarının şekil ve uygu
lama esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kadrolarına Uzman Yardımcısı ve
Uzman olarak atanacaklar i l e 29.2.1984 t a r i h ve 2983 sayılı
Kanun'un 8 i n c i maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden, genel
hükümler çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel i kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı İmtihanı
Mesleğe Giriş Şekli
MADDE 3- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığın
da görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, yarışma imtihanı i l e
alınır. İmtihan şartları ve adaylarda aranacak özellikler
imtihan i l e i l g i l i ilânda b e l i r t i l i r .
İmtihana Katılma Şartları
MADDE 4- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzman Yardımcılığı
imtihanına katılabilmek için:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 i n c i
deki genel şartları taşımak,

maddesin-

b) İmtihanın yapıldığı yılın i l k gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13
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c) İmtihan i l â n ı n d a b e l i r t i l e n ve enaz 4 y ı l s ü r e l i Yüksek
Öğrenim Kurumlarından veya bunlara d e n k l i ğ i M i l l i
Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığı.'nca belgelendirilen y u r t d ı ş ı n d a k i
yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,
d) Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı Uzman Yardımcılığı imtihanına i k i defadan fazla katılmamış olmak,
gerekir.
İlân
MADDE 5- Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı Uzman Yardımcılığı
yarışma imtihanına katılma ş a r t l a r ı , imtihan k o n u l a r ı , son
müracaat tarihi ve müracaat y e r i , imtihanın başlama tarihinden
enaz bir ay önce Resmi Gazete ve/veya günlük gazeteler v a s ı t a s ı y l a i l â n olunur.
Adayların müracaat ve k a y ı t s ü r e l e r i , imtihanın başlama
tarihinden enaz onbeş gün önce bitecek ş e k i l d e tesbit ve
ilân edilir.
Müracaat Ş e k l i ve Gerekli Belgeler
MADDE 6- Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı Uzman Y a r d ı m c ı l ı ğ ı
imtihanına
katılmak
isteyenler,
dilekçelerine
aşağıdaki
belgeleri eklerler.
a) Nüfus cüzdanının a s l i veya tasdikli sureti.
b)

Yüksek Öğrenim belgesinin a s l ı

veya tasdikli

sureti.

c) 4 adet (6x9) ebadında v e s i k a l ı k f o t o ğ r a f .
Yukarıda s a y ı l a n belgelerin, en geç imtihan i l â n ı n d a belirtilen tarih ve saatte, Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı l ğ ı İ d a r e s i
Başkanlığı evrakına teslim edilmesi ş a r t t ı r . Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İmtihan Kurulu
MADDE 7- Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı Uzman Y a r d ı m c ı l ı ğ ı
yarışma imtihanını yapacak olan imtihan, kurulu Başkan ve Üyeler i , Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı İ d a r e s i Başkanı tarafından
s e ç i l i r , Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı İ d a r e s i Başkan Yardımcıl a r ı , Daire Başkanları ve Uzmanlar i l e g e r e k t i ğ i n d e Yüksek
Öğretim Kurumları Öğretim Üye ve yardımcılarından t e ş e k k ü l
edecek olan İmtihan Kurulu, b i r Başkan ve en f a z l a a l t ı
Üye'den o l u ş u r .
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İmtihan
Kurulu
Başkanı, yazılı
imtihanlar için
Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı Uzman ve Uzman Yardımcıları arasından
y e t e r l i sayıda gözlemci görevlendirir.
İmtihan Şekli
MADDE 8- Toplu Konut
yarışma imtihanı yazılı
yapılır.

ve Kamu Ortaklığı Uzman Yardımcılığı
ve sözlü olmak üzere i k i safhada

Yarışma imtihanının b i r i n c i safhasında meslek konularından
ve yabancı dilden yazılı imtihan yapılır. Yazılı imtihanlar
t e s t şeklinde yapılamaz.
Yazılı
yapılır.

imtihanlarda

değerlendirme,

yüz puan

üzerinden

İmtihan gruplarının herbirinden enaz e l l i puan almak şartıyla, geçer not ortalamasının enaz 65 olması g e r e k i r .
Yarışma imtihanının i k i n c i safhasını sözlü imtihan teşkil
eder ve bu imtihana, yazılı imtihanda başarılı o l a n l a r çağırılırlar.
Sözlü imtihanda İmtihan Kurulu Üyeleri, adayda hizmetin
gerektirdiği n i t e l i k l e r i n bulunup bulunmadığını gözönüne alarak,
aday'a ayrı ayrı not v e r i r l e r . Bu notların aritmetik ortalaması
sözlü imtihan sonucunu gösterir.
İmtihan Kurulu, yazılı imtihan neticesinde v e r i l e n not i l e
sözlü imtihan sonucunda v e r i l e n notun aritmetik ortalamasını
almak s u r e t i y l e adayın nihaî başarı derecesini t e s b i t ederek
sıralamaya t a b i t u t a r .
Yazılı ve sözlü imtihan notu ortalaması yetmiş ve daha
yukarı o l a n l a r , Uzman Yardımcılığı yarışma imtihanını kazanmış
sayılır.
Uzman Yardımcılığı Adaylığına Atanma
MADDE 9- Yarışma imtihanını kazananların, atamalarının
yapılabilmesi için, k e n d i l e r i n e b i l d i r i l e n süre içinde Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri
gerekir.
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Uzman Yardımcılığı imtihanını kazananların, Uzman Yardımcılığı
kadrolarına atanmaları, yarışma imtihanındaki
başarı
derecesi sıralamasına göre Uzman Yardımcısı adayı olarak
y a p ı l ı r . Adaylık s ü r e s i enaz bir y ı l d ı r .
Uzman Yardımcılığına Atanma
MADDE 10- Uzman Yardımcısı a d a y ı , Toplu Konut ve Kamu
O r t a k l ı ğ ı İ d a r e s i Başkanlığı birimlerinde staj yapar. Aday,
her birimdeki staj ç a l ı ş m a l a r ı n ı n sonucunda bir rapor h a z ı r l a mak memcburiyetindedir.
Adayın ç a l ı ş m a l a r ı , b i l g i ve genel
d a v r a n ı ş l a r ı , staj y a p t ı ğ ı birimlerce ayrı ayrı d e ğ e r l e n d i r i l e rek, sonuç birimin b a ğ l ı olduğu Başkan Yardımcılığı t a r a f ı n d a n ,
Başkan İdari Yardımcılığına y a z ı l ı olarak b i l d i r i l i r .
Bu g ö r ü ş l e r esas alınarak y a p ı l a n değerlendirmeler sonucunda, b a ş a r ı l ı görülen adayın asaleti, Toplu Konut ve Kamu
O r t a k l ı ğ ı İ d a r e s i Başkanı'nın onayı i l e tasdik e d i l i r ve
Uzman Yardımcılığına ataması y a p ı l ı r .
ÜÇÜNCÜ BÖLÜN
Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı
Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı
Tez Seçimi
MADDE 11- Uzman Yardımcısı, a d a y l ı k t a geçen süre dahil
3 f i i l i hizmet y ı l ı n ı tamamladıktan sonra, olumlu s i c i l almış
olmak ş a r t ı y l a , Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı İ d a r e s i Başkanl ı ğ ı n ı n görev a l a n l a r ı i l e i l g i l i olarak bir tez konusu
seçmek mecburiyetindedir. Ancak, Uzman Yardımcısı tez s e ç i m i n i ,
Uzman Yardımcılığına atanmasını müteakip de yapabilir.
Uzman Yardımcısı,
tez konusunu b a ğ l ı bulunduğu Başkan
Yardımcısının tasvibi i l e s e ç e r ve kendisine b i l d i r i r . Başkan
Yardımcısı
tez konusunu,
bildirim tarihinden itibaren Uç
gün i ç i n d e Başkan İdari Yardımcılığına intikal e t t i r i r .
Uzman Yardımcısı
hazırlayacağı
tez'de
ilmi
esaslara
uygun olarak hareket etmek, ele a l d ı ğ ı konuyu tarihi g e l i ş i m i
i ç i n d e ve mukayeseli olarak incelemek zorunda olup, tezin
Uzman Yardımcısının görüş ve tavsiyelerini t a ş ı m a s ı e s a s t ı r .
Uzman Yardımcısı, tez konusunun Başkan İdari Yardımcılığına
b i l d i r i l d i ğ i tarihten itibaren engeç bir y ı l i ç i n d e ve yeterlik
imtihanı tarihinden enaz i k i ay önce tezini b a ğ l ı bulunduğu
Başkan Yardımcılığına vermek zorundadır.
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İmtihana Katılabilme Şartları
MADDE 12 - Uzman Yardımcısı, adaylık dönemi d a h i l Uç yıllık
çalışma süresini tamamlamak, olumlu s i c i l almış olmak ve usulüne uygun olarak hazırladığı t e z ' i , bağlı bulunduğu Başkan
Yardımcılığına
süresi
içinde teslim
etmek şartıyla
Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı Uzman Yardımcılığı Y e t e r l i k İmtihanına
girmeye hak kazanır. Ancak, 11 i n c i maddenin b i r i n c i paragrafı
nın son cümlesinde b e l i r t i l e n erken tez seçimi halinde, Uzman
Yardımcısı, aynı maddede sözkonusu e d i l e n i k i aylık süre
i l e bu maddede sözü e d i l e n 3 yıllık süre saklı kalmak kaydıyla,
emsallerinden erken de y e t e r l i k imtihanına g i r e b i l i r .
İmtihan Kurulu
MADDE 13- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Y e t e r l i k
İmtihan Kurulu Başkan ve Üyeleri, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
İdaresi Başkanı tarafından seçilir. Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve
Uzmanları i l e gerektiğinde Yüksek Öğretim Kurumlarının Öğretim
Üye ve Yardımcılarından teşekkül edecek olan İmtihan Kurulu,
b i r Başkan ve en f a z l a altı Üyeden oluşur.
Tezin İmtihan Kurulu'na İntikali
MADDE 14- Başkan İdari Yardımcılığı Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı Uzmanlık y e t e r l i k imtihanına girmeye hak kazanmış
olan Uzman Yardımcısının t e z ' i n i , y e t e r l i k imtihan Kurulu'na
teslim eder.
İmtihanın Açılması
MADDE 15- T e z l e r i n Başkan İdari Yardımcılığına tesliminden
sonra Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı,
uygun göreceği en kısa zamanda Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Uzmanlığı Y e t e r l i k İmtihanını açar.
İmtihan Şekli
MADDE 16- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Y e t e r l i k
İmtihanı; b i r i n c i s i t e z değerlendirme, i k i n c i s i t e z i n Türkçe
sözlü savunması ve üçüncüsü de yabancı d i l olmak üzere üç
safhadan i b a r e t t i r .
Birinci
ve
ikinci
safhadaki
değerlendirme
aşağıdaki
esaslara göre yapılır.
a) İmtihan Kurulu Üyelerinin oyları (Başkan d a h i l ) eşittir.
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b) Oylar b a ş a r ı l ı veya b a ş a r ı s ı z ş e k i l d e k u l l a n ı l ı r . Ancak,"
tez d e ğ e r l e n d i r m e d e b a ş a r ı s ı z anlamda k u l l a n ı l a n oyun g e r e k ç e l i
olması ş a r t t ı r .
c) B a ş a r ı veya b a ş a r ı s ı z l ı ğ ı n t e s b i t i n d e oy çokluğu e s a s t ı r .
Sözlü İmtihana Çağrı
MADDE 17- Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı Y e t e r l i k İ m t i h a n ı
Kurulu t a r a f ı n d a n t e z i b a ş a r ı l ı kabul e d i l e n Uzman Y a r d ı m c ı s ı
s ö z l ü savunmaya ç a ğ r ı l ı r . Bu ç a ğ r ı , s ö z l ü savunma t a r i h i n d e n
enaz yedi gün önce y a z ı l ı o l a r a k y a p ı l ı r .
Tezin B a ş a r ı s ı z S a y ı l m a s ı Halinde Yapılacak İ ş l e m
MADDE 18- Tezi b a ş a r ı s ı z bulunan Uzman Y a r d ı m c ı s ı , s ö z l ü
s ı n a v a ç a ğ r ı l m a z . Bu durumda olan Uzman Y a r d ı m c ı s ı , a ç ı l a c a k
müteakip imtihan i ç i n b i r tez h a z ı r l a m a k z o r u n d a d ı r . İ k i n c i
defa t e z i b a ş a r ı s ı z bulunan veya müteakip imtihana girmeyen
Uzman Y a r d ı m c ı s ı , y e t e r l i k i m t i h a n ı n a girme h a k k ı n ı kaybeder.
Tezin Sözlü Savunulması
MADDE 19- Sözlü savunma s a f h a s ı n d a
Uzmanlık
alanındaki
bilgisi
gözönüne
değerlendirilir.

Uzman Y a r d ı m c ı s ı n ı n
alınarak
savunması

Sözlü
savunması
başarısız
görülen
Uzman
Yardımcısı,
a ç ı l a c a k müteakip imtihanda doğrudan s ö z l ü savunmaya g i r e r .
İ k i n c i s ö z l ü savunmada b a ş a r ı s ı z g ö r ü l e n veya müteakip imtihanda s ö z l ü savunmaya girmeyen Uzman Y a r d ı m c ı s ı , y e t e r l i k i m t i h a n ı n a girme h a k k ı n ı kaybeder.
Yabancı D i l İ m t i h a n ı
MADDE 20- Y e t e r l i k i m t i h a n ı n ı n i l k i k i s a f h a s ı n d a b a ş a r ı l ı
olan Uzman Y a r d ı m c ı l a r ı , y a b a n c ı d i l i m t i h a n ı n a girmeye hak
kazanırlar.
Y e t e r l i k i m t i h a n ı n ı n üçüncü s a f h a s ı olan y a b a n c ı d i l i m t i h a n ı ; Toplu Konut ve Kamu O r t a k l ı ğ ı İ d a r e s i Başkanı t a r a f ı n d a n
s e ç i l e c e k b i r Başkan ve 2 Üye'den . t e ş e k k ü l eden y a b a n c ı
d i l imtihan kurulu t a r a f ı n d a n y a p ı l ı r .
Yabancı d i l i m t i h a n ı y a z ı l ı ve s ö z l ü olarak y a p ı l ı r .

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

8 Kasım 1985 — Sayı : 18922

RESMİ GAZETE

Sayfa: 31

Yabancı Dil İmtihanında Başarısızlık Halinde Yapılacak
İşlem
MADDE 21- Yabancı d i l imtihanında i k i defa başarılı
olamayan veya Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Yeterlik
İmtihanının sözlü savunma safhasında başarılı olduktan sonra
yazılı çağırıya rağmen 3 yıl içinde yabancı d i l imtihanına
girmeyen
Uzman Yardımcısı, Uzmanlık Yeterlik
İmtihanına
girme hakkını kaybeder.
Uzmanlığa Atanma
MADDE 22- Yabancı d i l imtihanında başarılı olan Uzman
Yardımcıları, boş kadro durumuna göre, Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı Uzmanı olarak atanırlar.
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanını
kazanamayanlar i l e bu imtihana girme hakkını kaybedenler,
durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Benzeri Kuruluşlardan Uzman ve
Uzman Yardımcısı Alınması
Benzeri
Kuruluşlardan
Alınacak
Kariyer
Elemanlarının
Nitelikleri
MADDE 23- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
nın faaliyetlerine benzer faaliyetlerde bulunan kamu kurum
ve kuruluşları i l e yurtiçi ve yurtdışı özel kuruluşlarda
imtihanla mesleğe başlamış asgari Uç yıllık mesleki tecrübe
edinmiş, tez yazmış ve uzman, müfettiş, mali analist, iktisadi
analist, kontrolör gibi kariyer elemanı olarak ataması yapılmış kişiler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzmanı olarak, bu tür
kariyer elemanlarının yardımcılığına veya muavinliğine hak
kazanmış olanlar ise, asgari b i r yıllık mesleki tecrübe edinmiş
olmaları kaydıyla. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Uzman Yardımcılığına atanabilirler.
Seçim ve Atama Usulleri
MADDE 24- Benzeri kuruluşlardan alınacak kariyer elemanlarının seçimi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanınca
belirlenecek b i r Başkan ve i k i Üye' den teşekkül eden Komisyon
tarafından mülakat suretiyle yapılır. Bu yolla seçilerek ataması yapılan Uzman Yardımcılarının Uzmanlığa atanmalarında, bu
Yönetmeliğin 3 üncü Bölümündeki hükümler uygulanır ve bu
tür personelin benzeri kuruluşlarda kariyer elemanı olarak
geçen hizmet süreleri. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığında geçmiş gibi kabul e d i l i r .
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler Çerçevesinde Sözleşmeli
Personel Çalıştırılması
Kadro Dışı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
MADDE

25- Toplu

gerektirdiği

Konut

alanlarda,

ve Kamu

genel

Ortaklığı

hükümler

hizmetlerinin

çerçevesinde

kadro

dışı sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
Kadro Dışı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Seçimi
MADDE 26- Bu p e r s o n e l i n seçimi; Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı
İdaresi Başkanı'rica b e l i r l e n e c e k b i r Başkan ve
2 Üyeden teşekkül eden Komisyon tarafından sözlü imtihan
i l e yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Görevden Ayrılanların Yeniden Atanması
MADDE 27- Bu Yönetmelik hükümlerine göre Toplu Konut
ve Kamu Ortaklığı Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığındaki görevinden
t a y i n veya i s t i f a s u r e t i y l e ayrılıp da yeniden görev almak
i s t e y e n l e r boş kadro bulunmak şartıyla a t a n a b i l i r l e r .
GEÇİCİ

MADDE 1-

Bu Yönetmeliğin yayımı t a r i h i n i

müteakip

açılacak i l k Uzman Yardımcılığı imtihanına girmek için müracaat
eden Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Personeli,
diğer

şartları

taşımak

kaydıyla,

yaş sınırı

aranmaksızın

Uzman Yardımcılığı imtihanına kabul e d i l e b i l i r .
GEÇİCİ MADDE 2- Bu Yönetmeliğin yayımı t a r i h i n d e Toplu
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan
Yardımcısı, Daire Başkanı ve Uzman kadrosunda görev yapan
personel, bu Yönetmeliğin uygulanmasında Uzman sayılır.
Yürürlük
MADDE 28- Bu Yönetmelik yayımı t a r i h i n d e yürürlüğe g i r e r .
Yürütme
MADDE

29- Bu Yönetmelik

hükümleri

Toplu

Ortaklığı İdaresi Başkanı tarafından yürütülür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından
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:

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırına
Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
Yönetmelik
Madde 1 — 16 Kasım 1983 tarih ve 18223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gö
ren Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE e — Araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak bir üniversi
tede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, bağlı bulundukları birim başkan
lığınca başka bir üniversitede lisansüstü eğitim görmelerinin istenmesi halinde,
bu öğretim elemanları, 1988 - 1989 ders yılı başına kadar, elemanların öğrenim görmeleri istenen üniversitenin ilgili enstitünün yönetim kurulu kararı ile, giriş sınavına tabi tutulmadan o enstitünün lisansüstü programlarına kabul edilebilirler. Bunun için, elemanın bağlı bulunduğu akademik birimin başkanının, ilgili enstitü
müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmesi ve bu müracaatta elemanların akade
mik geçmişleri hakkındaki bilgileri vermesi gereklidir.
Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA
BANKASıNCA
KASIM
1
KASIM
19
98855 TARİHİNDE
TARİHİNDE UYGULANACAK
UYGULANACAK KURALAR:
KURALAR:

NO:

BÜLTEN

DÖVIZIN

1985/211

1

A B D DOLARı

1

AVUSTRALYA

1 AVUSTURYA

DOLARı
SILINI

MARKı

1

BELÇIKA

1

DANIMARKA

FRANGı

1 FRANSıZ

KRONU
FRANGı

1

HOLLANDA

1

ıSVEC

1

ISVIÇRE

FLORINI

KRONU
FRANGı

100

ITALYAN

100

JAPON

LIRETI

YENI

1

KANADA

DOLARı

1

KUVEYT

DINARı

1

NORVEÇ

KRONU

1
1

STERLIN
SUUDI

DOVıZ

DOVıZ

EFEKTIF

ALıŞ

SATıŞ

ALıŞ

3 B E Z 3 S E = =

S B S S S S t t B S

CINSI

S3SS5SS V S S S E K E S S C K S B S S t S S S S S

1 ALMAN

ARAB.RIYALI

550.60
367.25
30.24
212.25
10.50
58.61

1 A B D DOLARı

1

KUVEYT

7

59.78
71.04
192.00
71.98
263.17
32.06
276.25
409.04
1921.00

66.96

71.89
805.35
153.89

70.35
190.14

KURLAR

AVUSTURYA

2.5941

ALMAN

SILINI

MARKı

52.438

BELÇIKA

9.3943

DANIMARKA

7.9052

FRANSıZ

2.9249

HOLLANDA

7.8021

ıSVEC

FRANGı
KRONU
FRANGı
FLORINI

KRONU

2.134

ISVIÇRE

FRANGı

1751.83

ITALYAN

LIRETI

JAPON

1.373

KANADA

7.8121

NORVEÇ

3.6494

SUUDI

.667

KASıM

1985 T A R I H I N D E

FIYATı:TL

216.50
10.71

789.56
143.33

3.4205
1.434

SATıŞ

212.25
9.98

71.19
797.53
152.39

DINARı

FIYATı:TL

561.61
374.60
30.84

70.48
789.56
150.87

DOLARı

ALıŞ

30.55
214.39
10.61
59.20

550.60
348.89
30.24

71.28
260.62
31.75
273.57
405.07
1902.35

18.2076

STERLIN

556.16
370.96

SATıŞ
S S S S B S S S S

58.61
69.65
188.24
70.57
258.01
29.86
257.29
380.97
1789.16

203.30

1 AVUSTRALYA

====*=====

EFEKTIF

69.65
188.24
70.57
258.01
31.43
270.83
401.02
1883.33

ÇAPRAZ

1
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Yargı ilânları
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara (4) No. lu Banker Tasfiye Kurulu
kanlığından :

Baş

AÇİK ARTIRMA İLE SATIŞ İLÂNI
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi tarafından tasfiyesine karar verilen
Banker Nihat TAŞKIN'm Esenler Sokak Gürsel Apt. No: 11 Şehitlik/ANKARA ad
resinde bulunan aşağıda cins, miktar ve bilirkişi değerleri yazılı ev eşyaları satı
lacaktır.
Birim
Fiyatı
Tutarı
C i n s i
TL.
TL.
Miktarı
Tül perde (çok yıpranmış)
1 kanepe, 3 koltuk (kadife kumaşlı yeşil)
1 kanepe, 3 koltuk (kadife kumaşlı kahverengi)
Elektronik saat (Atlantik marka)
Avize
Resim tablosu
Etap marka vantlâtör
Kristal kül tablası
8 sandalye, 1 yemek masası
Radyo (Elektrikli)
Saat (Bozuk)
Soba
Gırgır süpürge
Porselen süt ve çay takımı (eksik) 2 -1
Büfe
Sehpa
İsparta halısı (çok eski)
Makina halısı
Tül perde
Ahşap kütüphano
Kadife perde
Halı (çok kullanılmış)
Huzur marka süpürge
Nationel marka 61 ekran TV

1 adet
4 adet
4 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
2 adet
1 takım
1 adet
1 adet
1 adet
l adet
1 takım
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet

2.500
30.000
35.000
3.500
10.000
1.000
3.000
500
42.000
7.500
1.500
3.000
300
2.500
10.000
900
7.500
1.500
2.500
30.000
10.000
10.000
1.500
35.000

2.500
30.000
35.000
3.500
10.000
2.000
3.000
1.000
42.000
7.500
1.500
3.000
300
2.500
10.000
1.800
7.500
1.500
2.500
60.000
20.000
10.000
1.500
35.000
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1 — Satışa konu mallar 26/11/1985 tarihinde Kurulumuzun G. M. K. Bulvarı
No: 6/3 deki odasında saat 14.00'de satılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya bilirkişi değe
rinin % 75'ihde alıcı olmaması halinde satış 27/11/1985 tarihinde aynı yer ve saatte
yapılacaktır.
2 — Satış peşin para ile yapılacaktır.
3*— Satışa katılmak isteyenler muhammen bedelin % 10 teminatı nakit, Ban
ka Teminat Mektubu veya Devlet Tahvili olarak satıştan önce Kurulumuza yatır
maları gerekir.
4
Muhammen değeri 50.000 TL. yi aşan mallar için satışın yapıldığı günü
takip eden (7) gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere daha yük
sek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunan alıcılar ara
sında satıştan 10 gün sonra bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak
satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.
5 — Satışla ilgili her türlü masraf (KDV dahil) alıcıya aittir.
6 — Kurulumuz satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
7 — Satış şartnamesi ve daha fazla bilgi Kurulumuzdan temin edilebilir,
ilân olunur..
—

•

Ankara
Ankara Gayrimenkul
Gayrimenkul Satış
Satış İcra
İcra Memurluğundan:
Memurluğundan:
Dosya No': 1985/492
AÇIK ARTIRMA/İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Tasfiye işlemleri Zonguldak 1 Numaralı Banker Tasfiye Kurulu tarafından
yürütülen Banker Muzaffer GÖKTAŞ'a ait ve aşağıda evsafı ile muhammen kıy
meti belirtilen gayrimenkul hisseleri memurluğumuzca satılacaktır.
Gayrimenkulun evsaf ve muhammen kıymeti:
Bankere ait 224/16200 ve 182250/5832000 oranındaki hisseleri satışa çıkartılan
gayrimenkul, Ankara İli, Çankaya İlçesi, 4. Bölge. Aşıkpaşa Mahallesi, 1912 ada, 11
parsel numarasında tapuya kayıtlı olup, 8100 M , miktarında içinde evi bulunan
bağ niteliğindedir. Tapu kaydında bahsi geçen ev, bilirkişi tesbitine göre, taş te
mel üzerine briket yığma tarzında, ahşap, kiremitli, 2 oda, 1 salon, buna bağlı müştemilath olarak, gayrı sıhhi bir şekilde inşa edilmiştir. Yeri ve mevkii itibariyle, ge
cekondu muhitindedir. (Aşıkpaşa İlk Okuluna bitişik) Arsa, imar dışı, kadastro
parsellidir. Hisselidir, elektrik ve suyu mevcuttur.
Gayrimenkulun ev ve arsa olarak tüm takdiri kıymetine oranla, bankerin
224/1620JO hissesinin muhammen değeri 365.922 TL.; 182250/5832000 hissesinin mu
hammen kıymeti de 827.000 TL.'dir.
Satış şartları:
1 Satış açık artırma suretiyle yapılacak, satış bedeli peşin olarak tahsil edi
lecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmemesi halinde, 1.1. K.'nun 133. maddesi
hükmü uygulanacaktır.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, satışa çıkartılan gayrimenkul hisselerinin
% 10u nisbetindeki teminatı-, nakit, banka teminat mektubu veya Devlet Tahvili
olarak satış memurluğuna veya burada gösterilecek banka hesap numarasına na
kit olarak yatırmaları şarttır.
3 — Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları, sa
tışa teminat aranmaksızın katılabileceklerdir.
4 — Gayrimenkul hisseleri her iki satışda da, muhammen kıymetlerinin %
75'inin altında ve varsa, ipotek ve diğer rüçhanh alacaklar ile satış v.b. masrafla
rın toplamından aşağı bir bedelle satılmayacaktır. Ayrıca, satış Zonguldak Banker
Tasfiye Kurulu'nun talimatı üzerine yapıldığından, teklif bedelinin satış için ye
terli olduğuna dair kurul kararı bildirilmeden, satış memurluğumuzca satış kesinleştirilmeyecektir. Tasfiye kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
2

8 Kasını 1985 — Sayı : 18922

RESMİ GAZETE

Sayfa: 37

5 — 1. ve 2. artırma sonuçlarına göre, yetkili tasfiye kurulu ve buna istinaden
de memurluğumuzca gayrimenkul hisselerinin satışına karar verildiği takdirde,
satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'inden aşağı
olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunan olması halinde, ilk alıcı ile sonradan
teklifte bulunan arasında satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus olmak üze
re açık artırma yapılarak, satış en çok artıranın üzerinde bırakılacaktır. Ancak,
satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak
nakit veya banka teminat mektubu yahut da Devlet tahvili şeklinde yatırmadıkça
açık arıtrma talepleri kabul edilmeyecektir.
6 — Satış masrafları, gayrimenkul hisselerinin ait olduğu gayrimenkulun bi
rikmiş emlak vergi borçları ile emlak alım harcı ve katma değer vergisi alıcıya
yüklenecektin
7 — Banker Tasfiye Kurulu'nca bilinen ve alacaklı Selver GÜRBÜZ yararına
tesis edilmiş bulunan 1, ve 2. dereceden ipotekler tutan 600.000 TL.'nin dışında, baş
ka ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililer ve irtifak hakkı sahiplerinin, gayri
menkul üzerindeki mezkûr haklarını dayanağı belgeler ile birlikte, satış ilânını
müteakip 15 gün içerisinde memurluğumuza beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi
halde, haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça nazara alınmayacaktır.
8 — Satışa iştirak edecekler, satış şartnamesini okumuş ve münderecatını
aynen kabul etmiş sayılacaklardır.
9 — Daha fazla bilgi almak iste/enlerin memurluğumuza ve Zonguldak Ban
ker Tasfiye Kurulu Başkanlığı'na baş vurarak, gerekli mütemmim bilgi almaları
mümkündür.
Satış günleri, yeri ve saatleri:
Satış 9/12/1985 günü saat 10.15'den, 10.45'e kadar, Ankara Belediyesi Mezat
Salonunda yapılacaktır. Bu artırmada satış mümkün olamadığı takdirde, 19/12/1985
tünü aynı saatlerde ve yerde ikinci bir satış yapılacaktır.
İlân olunur.
—

—

•

Tasarruflan Koruma Fonu Ankara 10 Nolu Tasfiye Kurulu
Bildirilmiştfr:

Başkanlığından

SATIŞ İLÂNI
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Ahmet ZABAH'a ait mu
hammen bedeli: 284.500 TL. olan 32 kalem büro ve ev eşyası 22/11/1985 günü saat
10.00'da G. M. K. Bulvarı No: ö Kat: 4 Kızılay/ANKARA adresinde toptan satıla
caktır.
1. Satışta muhammen bedelin % 75 veya fazlasına alıcı çıkmaması halinde
2. satış 25/11/1985 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Satış şartlan ile sair hususlarda bilgi almak isteyenlerin Kurulumuza baş
vurmaları ilân olunur.

: •
izmir 12. icra Memurluğundan :
MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
Esas : 1985/739
Ankara 5 No. lu Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığının talimatları gereğince
aşağıda cins ve miktarları yazılı bulunan malların 35 sayılı K.H.K. nin 13/4. mad
desi uyarınca istinabe suretiyle satılmasına karar verilmiştir.
Birinci artırma 25/11/1985 günü saat 15.00 - 15.20 arasında İzmir Alsancak
1377 Sok. No 8/2 de yapılacak ve o günün kıymetlerinin % 75'ini ve satış giderlerini
geçmek şartı ile satılacağı-, istekli bulunmadığı takdirde yeniden satışa çıkarılarak
26/11/1985 günü aynı yer ve aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılarak '1-
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50'sini ve satış masraflarını geçmek kaydı ile ihale olunacağı ihaleyi yapıp yapma
makta 5 No. lu Banker Tasfiye Kurulunun serbest bulunduğu, her türlü vergi, re
sim ve katma değer vergisinin alıcıya ait olduğu;
Satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, masraf verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin istiyene gönderilebileceği fazla bilgi almak istiyenlerin
yukarda yazılı icra dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
M ah. Kıymeti
TL.
120.000
30.000
45.000
32.000
3.000
1.200
4,000
2.500
6.000
1.500
3.500
5.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.500
500
80
1.000
1.500
1.000
500
250
500
100.000
16.000
3.000
2.500
2.500
2.500
3.500
2.500
3.000
500
60.000
6.000

Adetleri
3 adet
3
6 »
8
1
3
8 »
1 »
4 »
3 »
1
1 »
1 *
1
2
*2 »
1 takım
1
4 adet
2
6 >
1 >
1 »
5
1
1 »
2 »
1
1
1 »
1
1 »
1 »
3
2 »
1 »
2

476.530 TOPLAM

C

i

n

s

l

e

r

i

Ceviz Kap. etejerli müdür masası
Vinleks Kap. dönerli müdür koltuğu
Vinleks Kap. sabit ayaklı kolçaklı misafir koltuğu
Terminal tipi kahverengi beyaz vinleks Kap. koltuk
Üzeri ahşap kromaj ayaklı orta büyüklükte sehpa
Cam vazo kalemlik için
Muhtelif boyda camlı çerçeve
Portre büyük boy
Kadife perde eski görünümünde
Tül perde eski görünüşlü muhtelif
Adet Sekreter koltuğu
Ahşap banko (küçük boy) ceviz kaplama
Üzeri vinleks kaplı banko kanepe
Milangaz ocağı 3 gözlü beyaz renkli
Çaydanlık bir büyük biri küçük
Tepsi biri demir, diğeri melamin
İstanbul porselen fincan
Cam demlik
Çay tabağı
Cam kalemlik
Porselen yemek tabağı
İkili sefer tası saplı
Plastik su bidonu çeşmeli
Yemek çatalı
Tül perde
Aslan marka büyük boy para kasası
Döner siyah vinleks kaplı misafir koltuk
Orta sehpası kare şeklinde ceviz kaplama
Sekizli portmanto
Komple 20 vatlık florasan lamba
Çerçeve camlı
Etap marka aspiratör (pencere için)
Sekizli portmanto
Mas marka ayaklı kül tablası
Mermer kül tablası
Amerikan barlı kütüphane kapaklı
altı parça perde muhafazası lamıbirili
Kolçaklı şef koltuğu siyah profilden yapılmış dönerli
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Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinden.:
E. No : 1984/2500
K. No : 1985/138
Alkollü vasıta kullanmak suçundan sanık Ahmet ve Sakine'den olma 1959 do
ğumlu Ceyhan İlçesi Selimiye Köyü Hane 34 de kayıtlı Adana Ismetpaşa Man. 936/1.
Sok. No. 9 da oturan Remzi Yıldız hakkında Mahkememizin 30/1/1985 günü ve Esas
1984/2500 Karar 1985/138 sayılı Hamiyle 6085 S.K. 31-58/C-5435/2-647/4. maddeleri
uyarınca 6.750 TL. hafif para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm
verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar daire
sinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın
28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmî Gazete'de üânen tebliğine, İlanın
yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mah
keme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
Hanen tebliğ olunur.
13622
E. No : 1984/1963
K. No : 1984/1752
Tehlikeli araç kullanmak suçundan samk Ahmet ve Sakine'den olma 1959 do
ğumlu, Ceyhan İlçesi Selimiye Köyü Hane 34 de kayıtlı olup, Adana İli tsmetpaşa
Mah. 936. Sok, No. 9 da oturan Remzi Yıldız hakkında Mahkememizin 3/10/1985
günü ve Esas 1984/1963 Karar 1934/1/52 sayılı Hamiyle TCK. nun 565, 119, 647/4, 72.
maddeleri uyarınca 2.400 TL. hafif para cezasıyle mahkumiyetine sanığın gıyabında
hüküm verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasası'nın 28. maddesindeki esas
lar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından
Yasanın 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen teb
liğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
Hanen tebliğ olunur.
13623
Malatya 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Mustafa Yurtseven tarafından davalı Ayşe Yurtseven aleyhine açılan
terk sebebiyle boşanma davası sonucu verilen «Malatya Hekimhan İlçesi Adalet
(Çerme) Köyü 207 hanede nüfusa kayıtlı Halil oğlu Mustafa Yurtseven ile Mustafa
kızı Ayşe Yurtseven'in Boşanmalarına, tarafların müşterek çocukları Ergun ve Sel
çuk'un velayetlerinin davacı babaya bırakılmasına, Milli ve dini bayramların 1. günü
saat 8 ile 17. arası, okul çağında ise yaz ayların birinde sürekli olarak anayla çocuk
ların görüşmelerine» dair 10/10/1985 günü verilen karar, adresi meçhul davalıya
üânen tebliğ olunur.
13570

•

Bornova Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1985/116
K. No : 1985/114
Sürücü belgesiz otomobil kullanmak suçundan Mahkememizin 18/7/1985 tarm
ve 1985/116 esas 1985/114 kararla 2918 sayılı Kanunun 36, 647 S.K. 4. maddesi ge
reğince 9.500 Lira hafif para cezasına mahkûm edilen Hasan oğlu 1957 doğumlu
aslen Gülşehir Gökçetoprak Köyü nüfusuna kayıtlı samk Suat Odacı'ya uzun ara
malara rağmen mahkûmiyet karan tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilânına, ilânın neşir tari
hinden itibaren 15 gün sonra samğa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
13625
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Kütahya Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
E. No: 1985/430

Davacı Fedik Özatağ'a vekaleten Muharrem Vardar vekili Av. M. Rafet özevren tarafından davalılar Tevhide Erturan 5 arkadaşı aleyhine ikame olunan izale-1
şuyu davasının Kütanya Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan açık yargılaması sıra
sında verilen 1/10/1985 tarihli celse ara kararı gereğince
Davalılardan Celâlettin Delibaş'a dava dilekçesinde gösterilen Dede Korkut
Sokak No. 10/7 Çankaya/Ankara adresine çıkartılan meşruhatlı davetiyenin bir tür
lü adresi bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle duruşma günü olan
20/11/1985 Çarşamba günü saat 9.00 da Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat
veya bir vekille duruşmada hazır bulunması, duruşmaya anılan günde gelmesi ve
kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında cereyan
ettirilerek bitiricegi hususu davetiye yerine kaim olmak üzere üanen tebliğ olunur.
;

13710

Bingöl Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Dosya No.- 1980/150
Davacı hazineyi temsilen Bingöl Defterdarlığı tarafından davalı Beşir Elhunisuni aleyhine mahkememizde açılan men'i müdahale ve ecrimisil davasının zerilen ara kararı gereğince;
Davalının ölmesi sonucu varisleri davaya dahil edilmiş dahili davalılardan
inci Elhansu'nun Ekinyolu Köyündeki adresine tebligat çıkarıldığı Izmit'de bulun
ması nedeniyle iade edildiği adresi de bulunmadığından ilanen davetiye tebliğine
karar verilmiştir. Davalı İnci Elhansu'nun 17/12/1985 günü saat 9.00 daki duruşma
da hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde gıyap
karannında ilanen tebliğ edileceği, dahili dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
13716

1

Kozan icra Memurluğundan

:

1983/3282

Alacaklı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Kozan Şubesi vekili Av. Seyfi Küçükateş
masrafları hariç 346.000 TL. ödemeye borçlu îmamoğlu Hürriyet Mahallesinden olup,
halen adresi meçhul Hanifi Kaili hakkındaki icra takibinde;
Alacaklı ipotekli taşınmaz'ın paraya çevrilmesini istemekle gayrimenkul sattış itanı yerine tebliğ edilmek üzere birinci satış gününün 7/1/1986 tarih, saat 9.00
9.30 arası, 2. satış gününün 17/1/1986 Cuma günü aynı saat ve yerde yapılacağı sa
tış ilanı tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
13708

•

Çankırı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Esas No • 1984/182
Davacı Ali Ballıca tarafından davalı Ahmet Karakoç ve arkadaşları aleyhine
açılan tapu iptali ve tescil davasında: Davalılardan Sabire Şen (özdemir)'in adresi
tüm aramalara .ağmen bulunamamış ve dava dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Çankırı Merkez Abdulbalik Mah. Aşağı Balıca Mevkii Pafta 3, Ada 372. Parsel
j,9 ve 10 . kayıtlı taşınmazlc-rm iptali ve adına tescili için açılan davada davalı Sa
bire Şen (Ö'demir)'in adresi bulunamadığından dava dilekçesi tebliğ edilememiş
olup duruşmanın atılı bulunduğu 9/12/1985 günü davalı Sabire Şen (özdemir)'in
bizzat duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil etmesi dava dilekçesi
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
13718
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Hatay Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanlığından:
Dosya No: 1985/12 satış
Tapuda 900/2400 hisseli Nikola Sultanım oğl uHanna, 900/2400 hissesi Nikola
Sultanım oğlu İbrahim, 1/12 hissesi Davut oğlu Abdullah Mirioğlu, 2/12 hissesi Davutoğlu Ali Miri oğlu adına Antakya Tos un pınar köyünde kain 64 parseli 10683 M '
mesahalı ev sulu bahçesindeki taşınmazın bahçe kısmına 8.500.000 TL. bahçedeki 1.
binaya 1.500.000 TL. bahçedeki 2. binaya 2.000.000 TL ki cem'an 12.000.000 (Onikimilyon) TL. kıymet takdir edilmiştir.
Söz konusu taşınmazın açık artırma ile satılıp ortaklığın giderilmesine Hatay
Sulh Hukuk Mahkemesinin 7/11/1984 gün ve E. 1981/381 K. 1984/953 sayılı karan ile
karar verilmiş okluğundan, söz konusu taşınmazın açık artırma İle satılmasına esas
olmak üzere-.
Hissedar durumunda bulunan ve adresleri meçhul bulunan İvet Zarif, Nikolaki
Sultanım, Altoer Sultanım, Corc Sultanım, Maryo Sultanım, Rone (Riyad) Sultanım,
Nikola Sultanım, Dimitri Sultanım, Ferit Sultanım ve Suphi ultamm'a tebliğin ye
rine geçmek üzere ilan olunur.
13852

•
Ceyhan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1984/574
K. No : 1985/98
Sanık: İbrahim Bulur, Hacı Mahmut oğlu, 1950 doğumlu Ceyhan Soysalı fcöyü nüfusuna kayıtlı olup, halen aynı yerde ikamet eder.
Dolandıncılık suçundan sanık İbrahim Bulur hakkında Ceyhan Asliye Ceza
Mahkemesine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen 15/4/1985 tarih
ve 1984/574 esas, 1985/98 karar sayılı ilamda; TCK. nun 503/ilk, 2790 sa. CK. 522, 59,
maddeleri gereğince sanığın 3 ay 10 gün hapis, 5000 TL ağır para cezası ile ceza
landırılmasına karar verilmiş olup, karar sanığın gıyabında verildiğinden adına çıkanlan tebligatların bila tebliğ iade olunduğu, zabıtaca yaptırılan adres tahkikatındöa adresinin tesbit edilemediğinden işbu ilamın Resmi Gazete'de ilanına ka
rar verilmiştir.
İlanın yayını tarihinden itibaren 15 gün içinde karar temyiz edilmediğinde
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
13748

•

Kozan Asliye Ceza Hâkimliğinden .E. No : 1985/308
K. No : 1985/374
Zina yapmak ve fuhuş yaptırmak suçundan sanıklar Bozova Şaf K. de nüfu
sa kayıtlı Mahmut ve Fatma oğlu 1958 doğumlu Hasari Aksoy ile, Adana İli Dumlupınar Mah. nüfusuna kayıtlı Şükrü kızı Nazife'den olma 1955 doğumlu Ayten Cin
göz haklarında yapılan yargılama sonunda-.
Sanık Hasari Aksoy'un eylemine uyan TCK. 526/1, 647 S. K. 4/1,6 maddesi
gereğince 16.500 lira ağır para cezası ve teciline,
Sanık Ayten Cingöz ve Hasari Aksoy hakkında zina yapmaktan dolayı müş
teki şikâyetinden vazgeçmiş olmakla TCK. 99, 440/1 - 2 ve 444. maddeleri gereğince
düşürülmesine dair verilen karar bütün aramalara rağmen sanıklar bulunamadığından, hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkemeye müracaat
etmeelrine, etmediklerinde temyiz haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına dair işbu
karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzeer ilan olunur.
13751
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Ankara 5. Sulh Hukuk Hakimliğinden:

1985/437
Davacı: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Davalı: Vildan Ertürk: Kuleli Sokak No: 17/4 Gaziosmanpaşa/ANKARA
Davacı Vekili Av. Tülay Erişen tarafından davalı Vildan Ertürk aleyhine açı
lan alacak davasının yapılan yargılamasında:
Davacı taralından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali
mezkur adreste olmadığından ve C Savcılığına yazılan teskerede de adresinizde
olmadığınızdan bahisle, tebligatın bilâ tebligatın bilâ tebliğ iade edildiği görülmüş
olmakla başkaca tebligata salih adresinizde bulunmadığından adınıza ilanen dava
dilekçesi ile davetiye tebliğine karar verilmiş olup, duruşma 12/12/1985 günü saat
10.30'a bırakılmıştır.
İşbu ilânın yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz et
mek istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz, duruşmaya
gelmediğiniz takdirde ve kendinizi bir vekillede temsil ettirmediğiniz takdirde
H.U.M.K. nun 509 - 510 ncu maddeleri gereğince gıyabınızda karar verileceği teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
13536
Bolu Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden:

1965/184
Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Hatice Konuk ve ar
kadaşları aleyhine ikame edilen Bolu Tapulama Hâkimliğinin 1979/7 E. 1984/10 K.
sayılı dosyası görevsizlikle Mahkememize gelmekle yapılan açık duruşması sıra
sında :
Bolu Bozarmut Köyünden olup, İstanbul Çeliktepe Kaplan Sokak No: 3 adre*
sinde ikamet eden davalı Kemal Oruç mirasçısı Şerife Yerlikaya'nm yapılan tüm
araştırmalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden, adı geçene duruşma gününü
ilânen tebliğine karar verildiğinden, adı geçenin duruşma günü olan 10/12/1965 gü
nü saat 9.00'daki Mahkememizdeki duruşmasında bizzat hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğu
nuzda devam edileceği ve hüküm verileceği ilânen tebliğ olunur.

•

13535

izmir 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden:

E. No : 19857403
K. No: 1985/522
Sanık: Halil Gündüz, Süleyman ve Dursun'dan 1950 D. lu, Suruç İlçesi Eski
Suruç Köyü H : 177/11 de kayıtlı, Gaziler Caddesi No: 32 İzmir'de oturur.
Suç: Gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet
Suç Tarihi: 18/2/1985
Sanığın olay tarihinde imal ettiği pidelerde kullanmak üzere hazırladığı iç
ten alman numunelerde yapılan tahlilde kıyma oranının sıfır olduğu içlerin soğan,
domates, maydanoz ve iç yağından ibaret olduğu 19/2/1985 tarih ve 325 sayılı tahlil
raporundan anlaşılmıştır.
Bu itibarla, sanığın subut bulan eylemine uyan TCK. nun 363/1 M d gereğince
altı ay hapis ve 10.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 1593 S. K. na
2890 S. K. la eklenen 3. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

13538/3
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Zonguldak 1. İş Mahkemesi Hâkimliğinden .1984/3611

Davacı Taştan Varol, Vekili Av. Naim Sipahioğlu tarafından davalılar S. S. K.
ve Vehbi Hacıkadiroğlu aleyhine ikame olunan tesbit davasının yapılan açık yargı
laması sonunda;
Davaya dahil edilen Vehbi Hacıkadiroğlu'nun Ataç Sokak 11/4 ve Meşrutiyet
Cad. Hatay Sokak 15/10 Ankara adreslerine çıkarılan tebligatın bilâ tebliği iade
edildiğinden, bu defa davaya ihbar (Dahil) olunanın adresleri tesbit edilemediğin
den Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla.
Karar gereğince duruşma günü olan 23/12/1985 saat 9.30'da mahkemede ha
zır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi .ettirmediği takdirde tah
kikatın yokluğunda devam edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur.
13530
Siirt Asliye Hukuk Hakimliğinden:
Siirt Asliye Hukuk Hakimliğinden:

•

E. No-. 1984/166

Siirt Belediye Başkanlığı Vekili Avukat Tahir Ayşit tarafından davalı Hayrullah Yaşar aleyhine Mahkememizde açmış olduğu alacak davasının yapılan açık
duruşması şurasında verile ara kararı gereğince:
Davalı acuna çıkartılan tebligatın Libya'da çalıştığından bahisle bilâ tebliğ
iade edildiği Savcılıkça adresi araştırılmış tesbit edilemediğinden, Resmi Gazete
yoluyla davetiye çıkartılmasına karar verilmiştir.
Davalı Hayrullah Yaşarin duruşmanın atılı bulunduğu 27/11/1985 günü saat
9.00'da bizzat mahkemeye gelmesi, gelmediği takdirde kendisini vekille temsil edip
hazır bulundurulması, aksi takdirde tahkikatın yokluğunda devam edileceği tebliğ
olunur.
13531
Bakırköy Birinci Asliye Ceza Hâkimliğinden .E. No : 1983/794
K. No : 1984/172

Müşteki': Ahmet Hilmi Ercan
Sanıklar i l — Arif Aksu, Hakkı oğlu Memnune'den 1/12/1955 doğma Cide
İlçesi, Çaykaya Köyü, H : 62, C 022/02, S: 56 da nüfusa kayıtlı.
2 — Sadık Dinç. Şaban oğlu, Ümmehan'dan 15/6/1955 doğma. Cide merkez Kıraklı Köyünde nüfusa kayıtlı.
3 — Murat Sezgin: Murat oğlu, Havva'dan 1/3/1966 doğma. Cide İlçesi Merkez
Çakırlı Köyü Hane 30, C : 018/01, S: 50 de nüfusa kayıtlı.
Suç: Hırsızlık
Suç Tarihi: 19/8/1983
Karar Tarihi: 12/3/1984
Sanıklar hakkında Mahkememizde yapılan, duruşma hitamında, sanıkların
mahkumiyetine dair verilen karar sanık Arif Aksu bulunamadığından tebliğ edile
memiştir.
Bu itibarla Mahkememizde yapılan, duruşma verilen sanık Arif Aksu'nun
T.C.K. nunun 491/ilk-son, 522, 525, 40, 17. maddeleri gereğince 8 ay müddetle hap
se konulmasına ve 8 ay müddetle emniyet-i umumiye nezareti altında bulundurul
masına, ayrıca Bolu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen şartla tahliye kararının geri
alınmasına karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayımından itibaren (15) gün içerisin
de, yasal yollara baş vurulmadığı takdirde yapılan ilanın tebligat yerine geçerli
olmak üzere, sanık Arif Aksu'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, gerek tebliğ ve gerekse
muhakeme masraflarından, sorumlu tutulacağı, ilan olunur.
13537
:

:
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Beyoğlu 2 ncl Asliye Ceza Hakimliğinden :
ET No : 1984/770
K. No : 1985/54
Ticari kaçakçılık suçundan sanık Suriye uyruklu Muhammet ve Amine oğlu
1935 Suriye Halep doğumlu Abaulhauııt Mousaitat htudunda Mahkememizce yapılan
yargılama sonunua haraketıne uyan ı»x8 S. K. 2248 S. K. uegışık 25/3, 33/soın, <JK :
59, 40. maddeleri gereğince neticeten 1 yıl 1 ay 10 gün süreyle hapis ve 701.017 lira
33 kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 21.030,51 kuruş nisbi harem sanıktan
tahsiline, 5.000 lira maktu 42.040 lira 69 kuruş nisbi ücreti vekaletin sanıktan alına
rak mudahile verilmesine, ve kaçak otomobilin müsaderesine dair verilen gıyabi hü
küm sanığın adreslerinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiştir. İşbu hüküm özünün tebliği yerine kaim olmak
üzere 15 gün zarfında kanuni yollara müracaat edilmediği takdirde kararın kesinle
şeceğinin ve ilan ve yargılama giderlerinin dahi sanıktan tahsil olunacağı ilan olunur.
13403/3
E. No : 1983/840
K. No : 1985/84
Falçata ile iki kişiyi yaralamak suçundun sanık Cafer oğlu Naciye'den olma
1957 doğumlu Konya Merkez, Kerimdede Çeşme Mahallesi hane 147, C. 098/03 S. 26
da nüfusa kayıtlı Şişhane Yolcuzade Sokak No. 18 de mukim. Mehmet Kum'un yapı
lan yargılaması sonunda hareketine uyan TCK : 456/2, 457/1, 51, 2, 59, 81/1 10 ay
hapis, ayrıca TCK : nun 456/4, 2790 S. K. 457/1, 51/2, 5981, 1, 40. maddeleri uyarınca
1.684 TL. ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair Mahkememizden verilen 14/2/1985
tarihli gıyabi hüküm sanığm adreslerinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemedi
ğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
İşbu hüküm özünün tebliği yerine kaim olmak üzere 15 gün zarfında kanuni
yollara müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ve ayrıca İlan ve yargılama glderlerininde sanıktan tahsil olunacağı ilan olunur.
13403 / 4

•

Düzce 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :

E. No : 1985/431
K. No : 1985/587
8/7/1985 tarihinde Trafik Kanununa muhalefet suçundan Mahkememizin
5/9/1985 tarihli Hamiyle 2918 sayılı Kanunun 36. 647/4, C.K. 72. maddeleri gere
ğince neticeten 7.250 Lira hafif para cezasına hükümlü Basri oğlu, 1963 doğumlu
Arguvan İlçesi Yazı başı Köyüne kayıtlı Mehmet Kala tüm aramalara rağmen bulu
namadığı ve kendisine gıyabi hüküm tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K.
nun 29. maddesi gereğince kararın adı geçene ilanen tebliğine, ilânın Resmi Gazete'de
neşrinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı, ilân ücre
tinin kendisinden alınacağı Hanen tebliğ olunur.
13407
E. No : 1984/44
K. No : 1985/68
Müessir fiil suçundan Mahkememizin 15/4/1985 tarihli ilamı İle T.C.K. nun
456/1, 51/1, 647/6. maddeleri gereğince neticeten 6 ay 20 gün hapis cezası ve ceza
sının Ertelenmesine havi gıyabi hüküm, hükümlü Muhittin oğlu 1932 doğumlu Düzce
Pazarcık Köyüne kayıtlı Tevfik Aşık'a tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gı
yabi hükmünde kendisine tebliğ olunamadığmdan, 7201 sayılı Tebligat K. nun 29.
maddesi gereğince kararın adı geçene ilânen tebliğine, ilânın Resmî Gazete'de neş
rinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş ve kesinleşmiş sayılacağı, ilân ücretinin
kendisinden alınacağı İlânen tebliğ olunur.
13408
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
İzmir PTT Bölge Başmüdürlüğünden :
1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı mevcut Teknik Şartnamesine göre 20 Adet bü
yük boy (160X110 X 90 cm) ebadında aspiratörlü madeni posta açma masası kapalı
yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
2 — Geçici teminat İdari Şartnamedeki esaslara göra istirakçilerce hesaplana
caktır.
3 — Eksiltme 23/11/1985 günü, saat 16.00'da Başmüdürlüğümüz Alım ve Sa
tım Komisyonunda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin usulüne uygun hazırlayacakları teklif mektuplarını bildirilen
gün en geç saat 15.00'e kadar elden veya posta ile Komisyon Başkanlığına tevdii ede
ceklerdir.
5 — Buna ait İdari ve Teknik Şartname mesai saatleri dahilinde 440,— TL.
karşılığında Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edebilir.
6 — Başmüdürlüğümüz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir, . 14003 /1-1
M. K. E. Kurumu Makina Sanayii Müessesesinden:
Tandoğan/ANKARA
1 — Müessesemizde imal edilen Çöp Kamyonlarında kullanılmak üzere;
100 Adet GE 60 ES Küresel Rulman,
100 Adet SI 40 ES Mafsal Kafa,
62 Adet 30224 J2 Konik Masuralı Rulman satın alınacaktır.
2 — Şartname Müessesemiz Ticaret Kısım Müdürlüğünden temin edilebilir.
3 — Teklifler 22 Kasım 1985 Salı günü saat 15.00'e kadar V essesemiz Ha
berleşme ve Arşiv Servisine verilmiş olacaktır.
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
13913 /»-2
•

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:
ANKARA
Kuruluşumuzda mevcut rayların kaynak yapılmak suretiyle boylarının uza
tılması için 30000 sarilik termit ve 1500 adet pota alınacaktır.
1 — Yukarıda ismi ve miktarı yazılı malzeme yurt dışından kapalı zarf yön
temi ile satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait tekliflerin engeç 19 Aralık 1985 Perşembe günü saat 15.00'e ka
dar TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak olan Ko
misyonumuza ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş veya elden teslim edilmiş ol
ması şarttır.
3 — Bu işe ait şartname; TCDD'nın Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğünde
bulunan Merkez veya İstanbul'da Sirkeci veznesinden 5.000,— T. bedelle satışa çı
karılmıştır.
4 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
5 — Bu iş için geçici teminat alınmayacaktır.
6 — TCDD 2888 sayılı Yasa'ya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir.
13983 /2-2
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TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden:
(İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR)
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı G.L.I. Müessese Müdürlüğünce, aşa
ğıda belirtilen inşaat işleri, 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi esaslarına
göre, kapalı zarf ile serbest teklif almak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır,
1 — İŞIN ADI VE YERİ:
G.L.Î. Müessesesi; Yoncalı Eğitim ve Dinlenme Kampı Tesisleri İnşaatı işi. Ke
şif Bedeli: 138.628.119,80,— TL.

G.L.Î. Müessesesi; Seyitömer - Bozüyük Karayolu Güzergâh Değişikliği işi, ke
şif Bedeli : 486.825.790,43 TL.

2 — YETERLİLİK BELGESİ
İsteklilerin ilânda belirtilen işler için kapalı zarf usulüyle serbest tekif vere
bilmeleri için;
a) Kanuni ikametgahı olması,
b) Tebligat için adres göstermesi,
c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi,
d) imza sirkülerini vermesi,
e) Yapı araçları bildirisi,
f) Teknik Personel bildirimi,
g) Mali durum bildirimi,
h) Taahhüt durum bildirimi,
k) (B) grubu müteahhitlik karnesi aslını (İşin keşif bedeli kadar),
Kapalı usul teklif isteme şartnamesindeki açıklamalar dahilinde 12/H/1985
günü mesai saati bitimine kadar G. L. I. Müessese Müdürlüğü Tavşanlı Muhabe
rat Servisine vermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak
müracaatlar, telefonla yapılacak başvurular ve eksik belge tamamlaması dikkate
ahnmıyacaktır.
3 — Yeterlik belgesi verilmesi ve uygun fiatın tesbitinde Bayındırlık ve İskân
Bakanlığının 26/1/1985 tarih ve 18647 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ esas
ları uygulanır.
4 — İhaleye iştirak edebilmek için yeterlik belgesi alınması şarttır.
İhale günü ve saati yeterlik belgesinde belirtilecektir.
20/11/1985 gününden itibaren yeterlik belgesi Müessesemizden alınabilir.
5 — ihale konusu işlere ait yerin görüldüğüne dair Seyitömer Bölgesi inşaat
Servisinden alınacak işyeri görme belgelerinin, yeterlik belgelerinin teklifleri ile
birlikte her iş için ayrı ayrı zarflar içerisinde G. L. I. Müessese Müdürlüğü Muha
berat Servisine verilmesi gerekmektedir. Sözleşme tasarısında yer alan % 20 nısbetindeki avansı isteyip istemediklerini iştirakçi firmalar tekliflerinde açıkça be
lirteceklerdir.
6 — işin geçici teminatı, keşif bedelinin % 3'ü olanı
— Yoncalı Eğitim ve Dinlenme Kampı Tesisleri inşaatı için: 4.158.844 TL
— Seyitömer - Bozüyük Karayolu Gürzergâh Değişikliği için: -14.604.773,71 TL.
7 — İhale konusuna ait dosyalar:
a) Ankara'da: TKİ Kurumu inşaat Daire Başkanlığında,
b) İstanbul'da: TKİ Satınalma Müdürlüğü Merkezefendi Balıklı Yolu Ata
türk' öğrenci Sitesi Karşısı Zeytinburnu istanbul,
c) izmir'de: G. L. 1. İrtibat Bürosu Şefliği 1487 Sok. No. 17/3 Alsancak/Izmir,
d) Tavşanlı'da: G. L. 1. "Müessese Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürlüğünde,
e) Seyitömer'de : G. L. 1. Seyitömer Bölgesi İnşaat Servisinde, görülebilir.
8 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
:
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Tarım Orman ve Köyigleri Bakanlığından :
Artvin 11 Müdürlüğünün:
Teslim
Konusu
Niteliği
Yeri
Galvaniz- Sıcak daldırma
li oluklu metodu İle gal
sac satın vanize edilmiş TS
alınması 822-914 standart
larına uygun 0,40
0,44 mm. kalın
lıkta 80-87,5 cm.
genişlikte 200-300
cm. boyunda oluk
lu galvanizli sac
(Sac kalınlığına
göre + 0,06 mm.
tolerans kabul
edilecektir. 1

Yusufeli
Hopa
Borçka
Şavşat

Miktarı Tah. edilen bedel
Ura
(Kg.)

Tutarı
Lira

Ge. Tem.
Lira

247.396
24.910
87.122
136.652

496.080 400 (K.D.V. Ha.) 198.431.738 5.952.960
1 — Orman Köylülerine kredili ayni yardımda bulunmak üzere Fonlar İhale
Yönetmeliği esaslarına göre yukarıda cinsi, niteliği, teslim yeri, muhammen bedeli,
tutarı ve geçici teminat tutarı yazdı olan malzeme satın alınacaktır.
2 — Satın alma işlemi kapalı teklif usulü eksiltme ile 18 Kasım 1985 tarihine
rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Artvin 11 Müdürlüğü Destekleme Şube Müdür
lüğü İdare Binasında yapılacaktır.
3 — İsteklilerin ihale günü olan 18 Kasım 1985 Pazartesi günü saat 14.00'e
kadar 3 Ağustos 1984 gün ve 18478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fonlarla i l 
gili ihale yönetmeliği gereği teklif mektuplarım Destekleme Şube Müdürlüğümüzden
temin edecekleri örneğe göre bu işle ilgili model şartnamenin 3. maddesindeki bel
gelerle birlikte bir adet numuneyle beraber bizzat İhale Komisyon Başkanlığına ver
mesi şarttır. Posta ve tel ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
4 — Bu satın almaya alt Genel ve Teknik şartname Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile istanbul, Ankara,
Samsun, Erzurum, Trabzon 11 Müdürlükleri Destekleme Şube Müdürlüklerinden alı
nabilir.
5 — İdaremiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir.
13706/1-1

•

Büyükşehir Belediye Başkanlığından :
1) Çankaya Piyade Sokak Lojman + Kreş inşaatı işi 2886 sayılı Yasanın 36.
maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2) Bu işin 1. keşif bedeli 160.000.000,— TL. (Yüzaltmış milyon) olup, geçici
teminatı ise 4.800.000,— TL. dır.
3) Eksiltme Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninde 26/11/1985 Salı günü
saat 15.00'de yapılacaktır.
4) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kapalı teklif usulü ile eksiltme şart
namesinde belirtilen hususlar ile;
a) 1985 Yılı Ticaret odası belgesini (ilan tarihinden sonra tasdikli).
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b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları en az iğin keşif bedeli
kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslı veya ilân tarihinden sonra Noter
likçe tasdikli sureti ile, iş bitirme belgesi.
c) Teknik personel Makina teçhizat taahhüt beyannamesini (işin adına ve ilân
tarihinden sonra noterlikçe düzenlenmiş.)
d) Sermaye ve Kredi imkanlarını bildirir mali durum bildirisi (ilgili Banka
larca işin ilk ilân tarihinden sonra düzenlenmiş.) ile Banka Referans mektubu ibraz
suretiyle Fen İşleri Daire Başkanlığı Belge komisyonunda alacakları yeterlik belgesini
zarfa koymaları lazımdır.
5) İstekliler teklif mektuplarını 26/11/1985 Salı günü saat 14.00'e kadar mak
buz karşılığında Belediye Encümeni kalemine vereceklerdir.
6) Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkalığı İnşaat ve Etüd Proje Şube Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde
görülebilir.
7) Yeterlik belgesi için son müracaat 19/11/1985 Salı günü saat 17.00'ye ka
dar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkalığına yapılacaktır.
8) Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
14004 /1-1
Sınırlı Sorumlu Tavşanlı Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığın
dan :
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi kredi desteği ile Kooperatifimizin so
rumluluğu altında yapılacak olan 200 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük
Sanayi Sitesi inşaatı Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fiatlan ve 8/2574 sayılı
kararnameye tabi olmak kaydıyla kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
1 — ihale 26/11/1985 Sah günü saat 9.30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında
yapılacaktır
2 — Sözkoiıusu işin 1985 yılı birim fiyatlarına göre birinci keşif bedeli
1.123.457.057— TL. olup ,limit içi teminatı 33.703.713.— TL. sidir.
3 — ihaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasını Yenimahalle Kuruçay Cad. Lise Karşısındaki Kooperatif binası Tavşanlı adresinden 100.000.— TL sı
makbuz karşılığında temin edilebilir.
4 — İştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen şartların yanısıra en az işin
keşif bedeli kadar (A) grubu müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmeleri gerek
mektedir.
5 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosyala
rını içindeki evrakları belirten dizi pusulasınıda ihtiva edecek şekilde engeç
18/11/1985 günü saat 17.00'ye kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ihale Komisyonu
Başkanlığına firmayı temsile yetkili şahısça imzalı dilekçe ile teslim etmeleri ge
rekmektedir.
6 — Yeterlik belgeleri 21/11/1985 gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız
tarafından verilecektir.
7 — İhaleye katılacak iştirakçilerin eksiltme şartnamesinde mevcut açıkla
maya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 26/11/1985 günü saat 9.00'a kadar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının A Blok 4. Kat 421. no'lu odasında toplanacak îhale
Komisyonu Başkanlığına teslim etmiş olması gerekmektedir.
8 — Kooperatifimiz l.ıale Kanununa tabi olmadığından Komisyon yeterlik
belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelenmekte veya diledi
ğine 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
Bakanlığına hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır.
13871 /1-3

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Aşağıda ayruıtıh durumu gösterilen muhtelif malzeme;
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son teklif verme gün-ve saatleri karşıla
rında gösterilmiştir.
t h a 1 en i n
Bedeli
Miktarı
Tarihi
Saati
TL.
Dosya N&.
Malzemenin Cinsi

—
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1.000 —
15.00
19 Adet
18/11/1985
85/260
1 - Muh. Elektrik Motoru
90093-ELÎS/85-259
67 Kalem 18/11/1985
15.00
500,—
2-Muh. Elektrik Malzemesi
(E.N.H. ile A.G. ve 0.6 Trafo Merk. Montaj Malz.)
15.00
500,—
18/11/1985
90093-90034-ELİS/85-223
3 - Muh. Elektrik Teçhizatı
(1 Ad. Sek. Çift Sargılı Güç Transformatörü
— 6 Ad. 36 kV, 100/5-5A, 30 VA Trafo
— 3 Ad. 36 kV, 40/5-5A, 30 VA Trafo
500,—
15.00
18/11/1985
96 Adet
42-EUS/85-241
4-Oto ve İş Mak. Lastiği (1400 x24 - 750x15)
90283-EL1S/85-217
400
Metre
19/11/1985
15.00
5 - Basınçlı Hava Borusu
90290-ELİS/85-247
1 Adet
19/11/1985
15.00
1.000,—
6 - Hidrolik Kinci
—
g09-ELİS/85-248
2.100
Metre
19/11/1985
15.00
1 -Hidrolik Hortum (10 Kalemde)
90m-ELtS/85-240
10 Adet
19/11/1985
15.00
8- Freze Bıçakları (10 Kalemde)
809-ELİS/85-233
44 Adet
20/11/1985
15.00
9- 992 Cat. Yük. Kepçe Dişi (2 Kalemde)
809-EL1S/85-258
58
Kalem
20/11/1985
15.00
1.000,—
10 - Cummins Mot. Yedekleri
2 — Teklif zarfları üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu ve dosya numarası yazılarak en geç saat 15.00'e kadar
Müessesemiz Genel Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
3 — Teklif zarflan ihalenin yapılacağı günde ve saat 15.30 da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda açılacaktır.
4 — Konu ile ilgili şartnameler;
a) Ankara'da T.K.l. Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığından,
b) İstanbul'da T.K.l. Satınalma Müdürlüğünden (Merkezef endi Balık Yolu - Atatürk öğrenci Sitesi Karşısı Zeytlnburnu/lst.),
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (P. K. 6 Soma),
Dilekçe ve (Bedel) TL. karşılığında temin edilebilir.
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta yada dilediğine vermekte
serbesttir.
13984 / 2-2
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Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

—
—
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Simav Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğü: Balıkesir
işletmesi
: Simav
İli
: Kütahya

Deposunun Adı

1

8482
3611
135
1034
66
46
1259
655
3016
21
93
75
82
613

1678.026
1080.670
67.410
582.078
30.978
28.468
141.067
116.208
131.879
2.464
14.625
11.416
14.280
36.126
141 Ster
25 Ster

120

19188

3937.685
166 Ster

1.186.000
1.247.000
75.500
720.500
51.500
41.500
122.000
108.500
80.000
1.000
7.500
6.000
11.500
16.000
39.000
7.000
3.720.500

1 — İşletmemizin depolarında bulunan yukarıdaki cins ve nev'i beher M leri yazılı çeşitli orman ürünlerinin % 50si ile
% 40'ı yasal faizi ve diğer vergileri peşan, geri kalan % 50'si 3 ay vade ile süresiz banka teminat mektubu limit dahili karşılığında
olmak, model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.

18922

3

22 000 - 30.000
30.000 - 40.000
37.000
41.000
55.000
48.500
20.400
27.000 - 31.000
20.000
12.900
16.100
16.800
25.800
14.500
9.000
9.000

% 3 G. Tem.
TL.

:

52
20
2
16
2
1
8
5
6
1
1
1
1
1
2
1

Muh. Sat. Bed.
TL.

8 Kasım. 1985 — Sayı

YEKÛN:

3. S. K. B. Ç. Tom.
3. S. N. B. Ç. Tom.
2. S. K. B. Ç. Tom.
2. S. N. B. Ç. Tom.
1. S. K. B. Ç. Tom.
1. S. N. B. Ç. Tom.
3. S. K. B. Ky. Tom.
3. S. N. B. Ky. Tom.
2. S. Ky. Mad. Dir.
3. S. K. B. Kav. Tom.
3. S. N . B. Kav. Tom.
3. S. K. B. Kızılağaç
3. S. N . B. Kızılağaç
Kayın Sanayi Od.
Kayın Yarma San.
Çam Yarma Sanayi

3

M Dm

Adet

RESMİ GAZETE

Söğüt. Naşa, Dağardı, Kınık,
Kiçir
Dağardı, Kiçir
Kınık
Dağardı, Kınık
Kiçir
Dağardı
Kınık, Kiçir
Kınık, Kiçir
Kınık, Kiçir
Kiçir
Kiçir
Kiçir
Kiçir
Kınık
Kınık
Kınık

Satış Tarihi: 18/11/1965
Cinsi, Nev'i,
P. Ad.
Boyu ve Sınıfı

Şenkaya Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden:
Deposu

Cins ve Nev'i

Yol Durumu

P. Adedi

Adet

1

M' Dm

3

Muh. Bed.
TL.

o

Tem
TL.

3

—*—>—•—,

Pınar
Şenkaya
K. Boğazı
K. Boğazı
K. Düzü

Aksar
•Aksar
Köşk
Kürsüne
K. Düzü

Asfalt
»

3.

S. N. B. Ç. T.

6
15
45
24
59

940
2708
5129
2855
6595

353.573
765.536
2100.317
1125.377
2084.576

YEKÛN :

149

18317

6429.379

Şose
Asfalt

36.000
36.000
34.000
34.000
36.000

385.000
834 000
2.162.000
1.158.000
2.275.500

RESMİ GAZETE

Bölgesi
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2 — Kayın emvallerin % 10'u ile % 40'ı yasal faizi ve diğer vergiler peşin, geri kalan % 90'ı 9 ay vade ile açık artırmalı sa
tışa çıkarılmıştır.
3 — Açık artırma 18 Kasım 1985 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de işletmemizin Satış Salonunda toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır.
4 — Bu satışa ait ilân l'steleri ve parti icmal cetveli Orman Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde ve
çevre işletmelerle, işletmemizde görülebilir.
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları saat 13.30'a kadar geçici teminatlarını İşletmemiz Vez
nesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında işletmemiz adına satış tarihini bildirmeleri katı
14102/ 1-1
lacaklarının teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır.

6.814.500

Sayfa: 51

1 — İşletmemizin orman dışı depolarında, bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 149 parti orman emvalleri 7c so'si ile
mektup bedelinin % 4ü üzerinden faizi ve vergileri peşin, 3 ay vadeli limit dahili süresiz banka teminat mektubu karşılığında ol
mak üzere 171/A 1 nolu şartname uyaranca satışa çıkartılmıştır.
2 — Açık artırmalı satış 14/11/1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 8.30'da Şenkaya Belediyesi Toplantı Salonunda
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde,
Erzurum, Erzincan, Ardahan, Göle, Sarıkamış, Oltu işletmeleri ile işletmemizin Bölgeleri ve İşletmemizde ilânlar görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve 13/11/1985 günü saat 8.00'den 17.00'ye kadar geçici
teminatlarını işletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların (teminat mektuplarında işletme adı satış
tarihi belirtmelerini satışa iştirak edeceklerin makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
14119/1-1
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Bursa İli Orhaneli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
Yol
Durumu

Deposu

Cins ve Nev'i

Parti
Adedi

Nalınlar
Asfalt 2. S. U. B. Çk. Tom. 1
Muhtelit
As.-Stab. 2. S. N. B. Çk. Tom, 2
B. Orhan Stabllze 2. S. Ks. B. Çk. Tom. 1
Nalınlar
Asfalt 3. S. U. B. Çk. Tom. 1
>
3. S. U. B. Çz. Tom. 1
Muhtelif
As.-Stab. 3. S. N . B. Çk. Tom. 8
3. S. N . B. Çz. Tom. 18
»
»
3. S. Ks. B. Çk. Tom. 5
s>
3. S. Ks. B. Çz. Tom. 25
Kapak Tahtası
2
»
Gökçedağ Stabllze Çam Laf Yonga Od.
9
Nalınlar
Asfalt Çam Odunu .
12

Miktarı
5.884
43.293
21.744
18.782
6.771
300.650
829.498
184.106
879.438
10 Ster
810 Ster
1241 Ster

Muh. Bed. Teminat^
TL.
TU
51.000
43.000
39.000
39.000
30.000
32.000
27.000
23.000
20.000
10.000
7.000
4.800

18.000
112.000
51.000
44.000
12.000
577.000
1.344.000
253.000
1.055.000
6.000
340.000
357.000

Ms TOPLAMİ
3.466.000
62
2290.066
STER TOPLAMI :
23
2061 Ster
703.000
1 — İşletmemiz depolarında bulunan orman emvallerinden odunların tamamı
nın satışı peşin, diğer emvaller % 50 mal bedeli ile % 50 faizi ve vergiler peşin, baki
yesi 3 ay vadeli süresiz limitli banka mektubu karşılığında olmak üzere model şart
nameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 18/11/1985 Pazartesi günü saat 14.00 de İşletmemiz satış
salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Odun nakliyesi her yere
kesilebilir.
3 — Satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdür
lüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile civar işletme Müdürlükleri ile işletmemizde
görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve saat
12.00 ye kadar teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları. Saatden sonra
teminat alınmıyacağı, banka mektubu vereceklerin işletme adını, satış tarihini ve
parti numaralarım belirtmeleri ilân olunur.
13841 / 1-1
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Orüs Ayancık Müessesesi Müdürlüğünden :
2

Fabrikamız anbarlarında mevcut (64) parti halinde 3073.232 M çam ve göknar
kereste, (72) parti halinde 1676.612 M 3 kayın ve meşe kereste, (20) parti halinde
18376,35 M kayın parke ve (42) parti halinde 8100 adet 19 mm. I. Sımf yonga levha
lar açık artırmalı 6 ay vadeli satışa çıkarılmıştır.
Satışlarımız; IV. Sınıf kayın ve meşe kerestelerin sarece vergileri peşin mal
bedelinin tamamı müddetsiz limid dahili banka teminat mektubu karşılığı 6 ay faizsiz
diğer kereste, parke ve yonga levhaların % 25 şi İle vergileri peşin % 75 şi ile aylık
",r 4 net 6 aylık % 24 net faizi karşılığı müddetsiz limid dahili banka teminat mek
tubu alınmak suretiyle yapılır.
Yonga levha ve yumuşakların satışı 20 Kasım 1985 tarihine raslayan Çarşamba
günü, sert kereste ve parkelerin satışı 21 Kasım 1985 tarihine raslayan Perşembe günü
aaat 14.00 de Müdürlük binasında toplanacak satış komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerin ihale günü saat 12.00 den evvel her parti tutarının % 10 nu mikta
rında teminatlarını yatırarak ihaleye iştirakları ilan olunur.
14005 /1-1
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satın
Alma Komisyonu Başkanlığından:
1 — Teşkilatımızın ihtiyacı olan aşağıda; cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve
geçici teminatı belirtilen malzemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Döner Ser
mayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile satın
alınacaktır.
2 — Eksiltme ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler 3.000,— TL. karşılığında
ihalenin yapılacağı adresten temin edilebilir. Ayrıca bu adreste ücretsiz görülebilir.
Posta ile şartname istenemez.
3 — İhale, Orman Genel Müdürlüğü, Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı,
2 No. lu Bina, Kat 3 Gazi/Ankara adresinde 28/11/1985 Perşembe günü saat 15.00 de
yapılacaktır.
4 — Tekliflerin ihale günü saat 14.00'e kadar ihalenin yapılacağı adrese veril
mesi zorunludur. Saat 14.00 den sonra verilecek veya postada meydana gelecek ge
cikme sebebiyle bu saatten sonra ulaşacak teklifler kabul edilmeyecektir.
5 — İstekliler, ihalenin tamamına veya bir kısmına katılabilirler.
6 — İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadırlar.
7 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir.
No.
Sıra
1
2
S
4
5

Cinsi
Adedi

Muh. Bedeli
TL.

Geç. Teni.
TL.

40 Wat. Sabit Telsiz
25 Wat. Mobil Telsiz
10 Wat. Sırt Telsizi
2 Wat. El Telsizi
Test ölçü Aleti (SCOP)

225
150
105
1000
1

181.800.000,—
81.000.000 —
65.825.000,—
400.000.000,—
3.250.000 —

5.454.000,—
2.430.000,—
1.968.750,—
12.000.000,—
97.500,—

TOPLAM :

1481

731.675.000,—

21.950.250,—

13878 /1-1
m
Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğünden t
1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 200 adet yalnız miktar gösterir akaryakıt pompa
sının satmalınma£i işi şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan kapalı zarf usulü
ile ihale edilecektir.
2 — Bu işe ait tahmini bedel 135.000.000,— T L geçici teminat ise 4.050.000
TL'dır.
3 — Şartnameler Genel Müdürlüğümüz, Malzeme Şube Müdürlüğü'nden
dilekçe mukabilinde ücretsiz olarak temin edilebilir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar, teklif mektuplarını engeç 22/11/1985
günü saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine «Akaryakıt Pompası ihalesine ait tek
liftir» ibaresini yazarak Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü, Haberleşme Şube Mü
dürlüğü, Bestekar Sokak, No: 8 Bakanlıklar - Ankara adresine posta ile göndere
cek veya elden verecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Teklif mektupları 22/11/1985 gün ve saat 15.00'de Satınalma Komisyonu
Başkanlığı'nda açılacaktır. Firma temsilcisi ihalede hazır bulunabilir.
6 — Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte
serbesttir.
13914 /2-2
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Kahramanmaraş Valiliğinden :
"Sapı İşleri Genei Müdürlüğünün;
1 — Aşağıda gerekli özellikleri yazılı üç adet iş 2886 sayılı Kanunun 35-a
maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sari mukaveleli olarak ihaleye konmuştur.
— Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih ve 18617 saytlı Resmî Gazete'de yayınlanan
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
2 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar K. Maraş Bayındırlık ve İskân Mü
dürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir.
3 — istenilen ihale şartnamesi ve eki özel Şartnameye Yapı Tesis ve Onarını
işleri ihalelerine 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 ve halen devam eden taahhütleri için
ayrı ayrı düzenlenecektir.) bildirmi ve belgelerini,
j) (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin
(aslım ibraz etmek suretiyle) suretinin,
B — ihaleye girebilmek için, teklif mektupları ile birlikte;
a) ihaleye katılma belgesi,
b) Ticaret ve sanayi odası belgesi,
c) imza sirküleri,
d) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü adına alınmış geçici teminat ve istenilen
diğer belgeleri vereceklerdir.
4 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 18/11/1985 Pazartesi
günü mesai saati sonuna kadardır.
İstekliler teklif mektuplarım ihale saatından bir saat öncesine kadar makbuz
karşılığında ihale komisyonu bşknlıgın vereceklerdir.
6 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilân olunur.
Keşif Bedeli
Geç. Tem.
Ihaİe
işin Adı
TL.
TL.
Tarihi, Saati
1 — K. Maraş Pazarcık Endüstri Meslek
Lisesi Konut İnşaatı
290.000.000,—
2 — K. Maraş Elbistan M. M. H. inanç
Lisesi Ek Bina (12 Derslik)
158.000.000,—
3 — K. Maraş Afşin 100 Yataklı Devlet
Hastanesi inşaatı
560.000.000,—

21/11/1985
Saat 11.00
21/11/1985
4.740.000,— Saat 16.00
22/11/1985
16.800.000,—
— Saat 11.0
13879 / 2-1
8.700.000,—

Sümerbank izmir Basma Sanayii Müessesesinden :
POLİPROPILEN TORBA SATIN ALINACAKTIR
Müessesemizin 213.000 adet körüklü, kapaklı 8 mikron kalınlığında 24 X 37 cm
ölçülerinde polipropilen gömlek torbasına ihtiyacı vardır.
Konu İle ilgilenen firmaların Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne son teklif ver
me tarihi olan 13/11/1985 tarihine kadar baş vurulması rica olunur.
Müessesemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir.
14043 / 1-1
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Ankara Levazım Amirliği 5 No. lu Sat. A l . Kora. Başkanlığından :
Aşağıdaki cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatian yazılı (?) ka
lem (Tıbbi Malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarmdaki gün ve saatlerde ko
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatleri içinde komisyo
numuzda ve istanbul, Levazım Amirliklerinde görülebilir. İsteklilerin yasal şekilde
hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz karşılığı komisyon başkanlığına vermeleri. Postada geciken kabul edilmez. Ta
mamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayrı ayrı isteklilere de ihale
edilebilecektir,
Miktarı
M. Bedeli G. Temin.
İHALENİN
Cinsi
Adet
TL.
TL.
Günü Saati
1 — Elektrokoter
2 — Gaz Sterilizatör ve
Havaalndırma Kabini
3 — Kan Basınç Transdüşeri
4 — Geçici Kalp Pili
5 — Portatif Kayıt Cihazlı
EKG Monitör
6 — Aspiratör
7 — Ultrasonik Nebulizar

4

18.000.000

540.000 19/11/1985 15.30

1
12
2

29.000.000
21.000.000
2.000.000

870.000
630.000
60.000

2
2
4

2.000.000
1.300.000
6.000.000

60.000
39.000
180.000
14002/1-1
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TKİ Bursa Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden
Müessesemiz ihtiyacı olarak 2 adet elektronik takeometre, 2 adet kaset okuyucu
ve 10 adet reflektör kapalı zarf usulü ihale yolu ile satınalınacaktır.
İşin ihalesi 28/11/1985 günü saat 14.00 de yapılacak olup, teklif mektuplarının
aynı gün saat 12.00 ye kadar Müessesemiz muhaberat servisine verilmesi gerekmek
tedir.
İhale ile ilgili şartnameler Müessesemiz (Mudanya Yolu-Bursa) Ticaret Şube
Md. lüğünden 4.000,— TL. bedel karşılığında temin edilir.
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. Postada meydana gelecek gecik
meler, telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.
14007 / 2-1
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :

TAŞINABİLİR TIPDE HAVA TEMİZLEME M AKIN ASI SATINALINACAKTIR
1 — Kurumumuzun İhtiyacı olan 5 adet taşınabilir tıpde Hava temizleme makinası kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım ikmal Dairesi
Başkanlığı Atatürk Bulvarı numara 181 Kavaklıdere - Ankara-adresinden ücretsiz te
min edilebilir. Şartnameler posta ile gönderilmez.
3 — Teklifler engeç 15 Kasım 1985 günü saat 14.00 e kadar TRT Kurumu Ge
nel Evrak Müdürlüğüne verilecektir.
4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede
verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.
5 — Bu ihalede Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayılı
kararı ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinre yürürlüce konulmuş bulunan Alım,
Satım ve hale Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
6 — Kurumumuz Devlet ihale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.
14008 / 2-1
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izmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :
1 Alpaslan, Muhittin Erener, Çiçek Mahalleleri muhtelif sokaklarda kanalizas
yon yaptırılması işi ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli : 332.269.318,80 TL. geçici
teminatı : 9.968.080,— TL. dir.
2 — Balatçık Mahallesi muhtelif sokaklarda kanalizasyon yaptırılması işi ihale
edilecektir. Tahmin edilen bedeli : 176.058.936,70 TL. geçici teminatı : 5.281.768,— TL.
dir.
3 — örnekköy Mahallesi muhtelif sokaklarda kanalizasyon yaptırılması işi ihale
edilecektir. Tahmin edilen bedeli : 105.878.064,— TL. geçici teminatı : 3.176.342,— TL.
dir.
Yukarıda tahmin edilen bedelleri ile geçici teminatları yazılı işlerin ihaleleri
2886 sayılı Kanun gereğince ayrı ayrı kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Şartname
leri Fen işleri Daire Başkanlığı ile Kararlar ve tutanaklar Şube Müdürlüğü ihale bü
rosunda görülebilir, ihaleleri (28/11/1985 Perşembe günü) saat : 15.00 de Belediye bi
nasında toplanacak encümende yapılacaktır, isteklilerin şartnamede yazılı belgelerle
birlikte en geç 20/11/1985 Çarşamba günü saat : 17.00 ye kadar Fen işleri Daire Baş
kanlığına müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. Teklif mektuplarının ihale günü
en geç saat: 14.00 e kadar Encümen Başkanlığına vermeleri gerekir, postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmaz, ilân olunur.
13842 / 1-1
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdür
lüğünden :
1 — Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Nam ve hesabına 8. nci maddede miktar ve
özellikleri belirtilen makina ve teçhizat Döner Sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeli
ğinin 37. nci maddesine göre Fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak Ders Aletleri Yapım Merkezi Gazimahallesi - Ankara adresinden temin edilebilir. Tel : 23 45 47
3 — Her kalem makina ve teçhizat ayrı bir ihale konusu olduğundan istekliler
her kalem makina ve teçhizat için teklif ettikleri bedelin % 3 ü oranında geçici te
minat mektubu verecekler ve ayrı ayrı teklif mektubu hazırlayacaklardır.
4 — Teklif mektupları 19/11/1985 Salı günü 17.30 a kadar Ders Aletleri Ya
pım Merkezi Gazimahallesl - Ankara adresine teslim edilecektir.
5 — ihale 8. nci madde de yazılı tarih ve saatlerde Ders Aletleri Yapım Mer
kezi Gazi Mahallesi - Ankara adresinde İstekliler huzurunda yapılacaktır.
6 — ihaleye girecek isteklilerde ihale idari şartnamesinin 3. ve 28. maddele
rinde yazılı şartlar aranır.
7 — Telefon, Telgraf ve Telex ile yapılan teklifler Kabul edilmez.
8 — Makina ve Teçhizatın adı
Miktarı
İhale Tarihi Saati
1 — Avometre
2 — Sextand Cihazı (Denizciler için)
3 — Elmors Feneri (Denizciler için)
4 — Kronometre (Gemici tipi)
5 — Masa Tipi Torna Tezgahı
6 — Tepegöz
7 — Mikroskop 1000 Büyütmeli
8 — Mikroskop (100-400) Büyütme Arası
9 — Plastik Yer Küre Işıklı 0 30-37 cm
10 — Bireysel işitme Cihazı (işitme Engelliler için)

400
20
20
20
2
50
100
100
100
34

Ad.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

20/11/1985

»
*

14041/1-1

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
13.00
13.00
14.00
14.30
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Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden

:

Şirkötimizce Batı Almanya Hürth Şehrinden Hopa'ya Brüt 49 ton Reaktif Trey
ler ile sevk ettirilecektir. Bu işe ait şartname 1.000.— TL. mukabili Genel Müdürlük
Iç Satmalma Müdürlüğünde temin edilebilir.
Tekliflerin en geç 19/11/1985 günü saat 17.00'ye kadar Muhaberat Servisine
intikal etmiş olması gerekmekte olup postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir.
Başvuru Adresi: KBl. A.Ş. Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 17/6 Kı
zılay/ANKARA
14098/ 1-1

İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İh. Kom. Bşk. lığı (İSTANBUL/Sirkeci)
1 — M. S .B. (K. K. K.) lığı ihtiyacı için Aşağıda yazılı iki kalem malzeme
hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı kanunun 36 maddesi gereğince Kapalı tek
lif usulü ile ihalesi Sirkeci-İSTANBUL Iç. Ted. Bölge Bşk. lığı 2 Nolu ihale Kom.
Bşk. lığınca yapılacaktır. Aranacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılı
dır. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmiş olması şarttır. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı
ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
2 — Evsaf, Şartnamesi Ankara ve izmir Iç. Ted. Bölge Bşk. lığında görülür.
Evsaf şartnamesi ve Numunesi Komisyonda görüelbilir.
Miktarı
Tutan
G. Teminatı
İHALENİN
Cinsi
Çift
TL
TL.
Günü Saati
-— Bot er için
- - Bot er için

54.054
130.000

399.999.6C0
962.000.000
1.361.999.600

11.999.988 25/11/1985 11.00
28.860.000
40.859.988
14094 / 1-1

Devlet Hara Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden :
1. Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 10.000,— Kg. Depetinol (Buz eritme sı
vısı) 7.500.000,— TL. tahmini bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile İhaleye çıkarıl
mıştır.
2. İhale Ankara'da DHMt Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda
19/11/1985 günü saat 11.00'de yapılacaktır.
3J Bu işin geçici teminatı 225.000,— TL. olup, nakit olarak verilmesi halinde
Genel Müdürlüğümüz Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılıp karşnlğında
makbuz alınacaktır.
4' Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Satınalma Komisyonunda görülebilir,
ihaleye girecek olanlar 1985 yılı Ticaret odaları belgesi, limit dahili banka geçici te
minat mektubu veya makbuzu ile birlikte düzenleyecekleri kapalı zarfını ihale saa
tinden bir saat öncesine kadar satınalma koimsyonuna vermiş olmaları şarttır. Belir
tilen saatten sonra verilecek zarflar ile postada meydana gelecek uecikmeler ve telg
rafla yapılacak başvurullar kabul edilmez.
5. Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine vermekte serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunlulu
ğunda değildir.
14042 /1-1
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Ankara Lv. Amirliği (ı) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından :
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir)
kalem (yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komis
yonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Miktarı
M. Bedeli G. Temin.
İHALENİN
Cinsi
Kg.
TL.
TL
Günü
Saati
Lv. A. ligi Yeşil Mercimek
Zh. Bir. Y. Mercicek
Polatlı Y. Mercimek

100.000

45.000.000

60.000
20.000

27.000.000
9.000.000

1.350.000 21/11/1985 11.30
Perşembe
810.000
270.000

180.000 81.000.000 2.430.000
Not : Kanuni ikametgah, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınan ticaret veya sd/nayi odası belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkül.eri, iştirakçi vekil ise
vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküler ve şartnamede yazılı diğer ev
raklar.
Yukarda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suret veya fotoko
pileri dış zarf içine konulacak.
13682 /1-1
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (263) ka
lem (Müstahzar İlaç) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde ko
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saaatlerinde Komisyonda
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını ihale saatinden br saat evveline kadar makbuz kar
şılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi : Müstahzar İlaç, Miktarı : 263 Kalem, M. Bedeli 1.394.246.120,72. G. Te
minatı : 41.827.384,— TL., ihale Günü Saati : 21/11/1985, 11.00
13913/ 1-1
Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Bşk. 4 Numaralı Satınalma Komis
yon Başkanlığından : (Sirkeci/İSTANBUL)
Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı Mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
36 ncı maddesi Kapalı Teklif usulü ile satın alınacaktır. Şartnameleri Komisyonda
izmir ve Ankara Bölge Bşk. lıklarında görülebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak tek
lif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
Tahmini
Miktarı
Tutan
G. Teminatı
İHALENİN
Cinsi
Adet
TL.
TL.
Günü
Saati
1. itfaiye aracı
9 283.635.000
8.509.050 19/11/1985 11.00
2.500 Abonelik Programlanabilen
2. Elektronik telefon santrali
1
100.000.000
3.000.000 20/11/1985 11.00
AÇIKLAMA : 1. isteklilerde Kapalı Teklif şartnamesinin 3 ncü maddesinde
yazılı belgeler aranacaktır.
2. Geçici teminat mektuptan toplamı ile kalan miktan gösterilmiş ve süresiz
olacaktır.
3. İtfaiye aracında miktar şartnameye göre değiştirilecektir.
14093 / 1-1
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TEK S. S. Erciyes Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden Bildirilmiştir :
KULLANILMIŞ HURDA MALZEME SATILACAKTIR.
1 — Müessese Müdürlüğümüz anbarında bulunan aşağıda cinsi, niteliği, yak
laşık miktarı ve geçici teminat tutan belirtilen kullanılmış hurda malzemeler kapalı
zarfla teklif alma suretiyle satılacaktır.
Geç. Tem.
Tutarı
Satış No :
Malzemenin Cins ve Niteliği
Yaklaşık Miktarı
Lira
1 —
Hurda Demir
75.000 Kg.
135.000
2—
Hurda Aliminyum İletken
25.000 Kg.
375.000
3 —
Hurda Bakır İletken
10.000 Kg.
270.000
2 — Bu satışa ait şartname 15.000,— T U bedel karşılığı T.E.K. S.S. Erciyes
Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara asfaltı 7 Km. Kayseri adresinden
temin edilebilir.
3 — İhaleye iştirak edecekler :
a) ' Hüviyet,
b) Vekil olanlar vekâletname,
_c) Ticaret Odası kayıt belgesi, '1985) yılı
d) Sanayici ise, Sanayi Odası kayıt belgesi (1985) yüı
tekliflerine ekliyeceklerdir.
4 — Satış ihalesi 27/11/1985 günü saat 14.00de yapılacağından ihaleye işti
rak edecekler aynı gün ve saat 12.0'ye kadar kapalı teklif mektuplarım vermiş ola
caklardır.
5 — Müessese Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
14006 /1-1
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından:
1 — İstanbul - Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yaptırıla
cak olan «İzotopların Sanayide Uygulanması Laboratuvarı İkmal İnşaatı» birim
fiat esası üzerinden kapalı zarfla eksiltme ve artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştı*.
2 — İşin keşif bedeli 142.000.000.— TL. ve geçici teminatı 4.260.000.— TL. olup,
geçiciteminat banka mektubu olduğu takdirde limit dahili olacaktır.
3 — İhale Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığının Karanfil Sokak No:
67 Bakanlıklar/ANKARA'daki binasında, ihale komisyonu tarafından 18/11/1935
Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacaktır.
İstekliler ihale evrakını yukarıdaki adreste görebilirler.
4 — İsteklilerin yeterlik (iştirak) belgesi almak üzere 15/11/1985 akşamına
kadar ihale şartnamesinin 4. maddesinde yazılı evrakı ekleyecekleri bir dilekçe ile
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına başvurmaları gereklidir.
İhaleye girebilmek için isteklilerin yeterlik belgesini almış olmaları ve bu
işe ait ihale şartnamesinin 7. maddesi uyarınca hazırlayacakları teklif zarfların
ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri ge
rekir.
Postada vaki olabilicek gecikmeler ve telgrafla yapılacak. başvurular kabul
edilmez.
6 — TAEK Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından
ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.
14096/1-1
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T. E. K. S. S. Erciyes Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden.:
1 — Müessesemizce aşağıda dökümü yapılan İli. İlçesi, Grubu, yaklaşık keşif
tutarı ve geçici teminatları belirtilen elektrik tesislerinin iletken, seksiyoner, disjonktör, güç transformatörleri, OG. Akım ve Gerilim Transformatörleri, OG. İzola
törleri ve AG. panolarında kullanılacak otomatik şalterleri Müessesemizce verile
cek kısmi malzeme + montaj işçiliği TEK 1985 yılı birim fiyatları üzerinden ve
kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle şartnameleri gereğince ihaleten yaptırıla
caktır.
2 — Elektrifikasyon kısmi malzeme + montaj yapılacak olan elektrik tesisle
rinin

S. No.

m

1 — YOZGAT
2 — YOZGAT

İlçesi

Kısmi Malz. Geçici
Mont. Teminat
Tutarı
Tutarı
Tesisin Adı ve Gr. No:
(TL.)
(TL.)
İlçe Merkezi OG+AGŞ. Elk.

Akdağmadenillçe Merkezi OG+AGŞ. Elk.
tesisi yapımı (85-66-7)
Şefaatli
Kuzayca Kasaba Merk. OG +
AGŞ. Elk. tesisi yapımı

(85-66-8)

30.240.409

910.000

İlçe Merkezi OG+AGŞ. Elk.
tesisi yapımı (85-66-9)
23.902.735 718.000
4 — NEVŞEHİR
Avanos
Kaalba Merk. OG+AGŞ. Elk.
tesisi yapımı (85-50-9)
13.137.075 395.000
3 — Yukarıda belirtilen işlerle ilgili şartnameler TEK S. S. Erciyes Elektrik
Dağıtım Müessese Müdürlüğü, Keykubat Mah. Ankara Karayolu 7. Km. — KAY
SERİ adresinden, l ve 2 sıra no'lu ihaleler için 15.000,— TL., 3 ve 4 sıra ho'lu ihale
ler için 10.000,— T L bedel karşılığında temin edilebilir.
4 — Yeterlilik müracaatında aranan şartlar:
a) Fn az H veya G grubu müteahhitlik karnesinin tasdikli sureti veya fotokopisi.
b) En az 15 gün önce Ticaret Odası'ndan alınmış sicil kayıt sureti.
c) Firmaya ait araç-gereç ve teçhizatını gösterir liste.
d) Ekip durumunu gösterir liste.
e) Bu tür iş yaptığına dair iş bitirme belgesi ve keşif bedelini gösterir liste
f) Varsa diğer belgeler.
5 — İhaleye katılma belgesi konusundaki başvurular en geç 19/11/1985 günü
saat: 17.30'a kadar Müessese Müdürlüğümüz Muhaberat servisine, istenilen belge
leri eklemek suretiyle yapılmış olacaktır. Katılma belgeleri 22/11/1985 tarihinden
itibaren verilecektir.
6 — Teklifler en geç 6/12/1885 günü saat: 13.0O'e kadar Müessese Müdürlüğü
müz Muhaberat servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat: 15.00'de Müessese Mü
dürlüğümüzce açılacaktır.
7 — Postadaki gecikmeler ve katılma belgesi başvurularının ekindeki şartna
mede öngörülen belgelerin verilmemesi halinde başvurular ve teklifler dikkate alın
maz.
8 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
9 — Kurumumuz katılma belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
14100 / l-l
3 — YOZGAT

Yerköy
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Adana/Pozantı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
: Adana
İlçesi
: Pozantı
işletmesi : Pozantı
Deponun Anı
Cins ve Nev'i
ve Yol Durumu
Boy ve Sınıfı
tu

Kepez-Asvalt
»

»
»
»
»
»
»
»

2. S. N. B. Çk. Tom.
3. S. N. B. Çk. Tom.
3.8. N. B. Çz. Tom.
3. S.' N. B. Ardıç Tom.
3. S. K, B. Çk. Tom.
3. S. K. B. Çz. Tom.
3. S. K. B. Ardıç Tom.
Çam Sanayi Odunu
Çam Yar. San. Odunu
Çam Lif-Tonga Odunu
YEKUN

Parti
Miktarı
Adedi Adet Ma. Dm-.
2
13
48
1
4
26
1
6
8
10

88
1411
T027
34
425
3955
149
1860
—
—

36.433
401.249
1673.901
7.264
103.404
749.624
21.740
148.980
289.000
499.000

M. Bed.
Lira

% 3 Tem.
Ura

45.000
35.000
30.000
27.650
28.000
23.000
22.000
20.000

50.000
35.000
1.590.000
6.000
91.500
538.000
15.000
91.000
90.000
109.000

ıo.opo

7.000

119 14894
1

M . İÜ Yekûn
St. U Yekûn

3.015.500
3147.595
788.000

1 — tgletmemiz Kepez deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı
yapacak emval 1 no. lu model şartname esasları dahilinde % 50 si peşin bakiyesi 3
ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığında % 40 faizli (Faizi peşin) satışı ya
pılacaktır.
2 — Açık artırmak şartımız 18/11/1985 tarihinde saat 13.30 de İşletmemiz sa
tış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel
Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana, Mersin, Tarsus, Kozan, Yahyalı,
Pos ve Konya Orman İşletme Mürürlükleri İle İşletmemiz Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Sanayi ve Lif Yonga odunlarına teminat yatıracaklar kapasite belgesini
ibraz etmeleri gerekmektedir.
5 — Alıcıların belirlenen gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve
İhale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz Veznesine ya
tırmaları, banka mektubu verecek olanların teminat mektuplarım İşletme adına ve
satış tarihini belirlemelerini, açık artırmaya katılacakların teminat mektupları ile
birlikte Komisyona müracaatları İlân olunur.
14101 /1-1
TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü An
kara tl İşletme Müdürlüğünden:
1 — Müdürlüğümüzce,
2 Kalem Resmi elbise ve gömlek teklif alma yöntemiyle dlktirilecektir.
Bu işle ilgili resim, teknik ve İdari şartname İkmal ve Satmalına Sorumlulu
ğundan alınabilir.
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 234-85/NK referansı
ile en geç 18/11/1985 günü saat 14.30'a kadar Toros Sokak No-, 12 Sıhhiye/ANKARA
adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.
3 — Bu iş için 36.600,— TL. tutarında geçici teminat yatırılacaktır.
4 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
14099 / 1-1
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Türkiye Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünden .
Kütahya ve Gemlik İşletmeleri Müesseselerimiz gereksinimi olarak şartname
hükümlerine göre hurda platin ağ onarılacaktır.
İstekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet Yolu No. 70 Ankara adresindeki
Genel Müdürlüğümüz Ticaret. Dairesi Başkanlığından veya Rıhtım Cad. Denizcibr
Sok. No. 8 Kat 2 Karaköy/İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğümüzden
alabilirler.
Şartnamesine göre hazırlanacak teklif mektupları engeç 9/12/1985 günü saat
17.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde hazır bu
lunacak şekilde gönderilmiş veya elden verilmiş olacaktır.
Postadaki gecikmeler ve zamanında verilmeyen teklifler dikkate alınmaya
caktır.
Şirketimiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabı olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta dilediğine vermekle veya bölmekte tamamen serbesttir.
14097/ 1-1
y

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
Malzemenin Cinsi .• Polis Radyosu Stüdyo Teçhizatı, Miktarı < 24 Kalem, Teklif
Verme Tarihi ve Saati: 29/11/1985- 14.00.,
1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı Polis Radyosu Stüdyo Teçhizatı malze
meleri. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51 nci maddesinin (p) fıkrası uyarınca
pazarlıkla yurtdışındaki firmalardan satınalınacaktır.
2 — Bu malzemelere ait teknik ve idari şartnameler 15.000.— TL'sı karşılığım
da (Konur Sokak N o 42 Tedarik Şube Müdürlüğünden) temin edilir.
3 — İhaleye katılacak firmalar, teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında
yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayalı yerli bir banka tarafından tanzim
edilecek geçici teminat mektubu vereceklerdir.
4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Tedarik Şube Müdür
lüğüne verilmesi gerekmektedir.
5 — İhaleye ait teklifler aynı gün saat 15.00'de Tedarik Şube Müdürlüğünle
açılacaktır.
6 — İhaleye katılacakların şartname almak için yetki belgesi ile birlikte mü
racaat etmeleri gerekmektedir.
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemeler için bir teklif verilecektir.
7 — Postada vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
14095 / ı-l
:

Çeşitli ilânlar
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden •.
Amoco Turkey Petroleum Company Şirketinin XVII No.lu İzmir Petrol böl
gesinde sahip bulunduğu AR/ATP/2491 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatna
mesini terk için 25/10/1985 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2.
maddesi gereğince ilân olunur.
14090
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XVII No.lu İzmir petrol bölgesinde
sahip bulunduğu AR/TPO/20S6, 2156, 2246 hak sıra numaralı üç adet petrol aramı
ruhsatnamesini terk için 17/10/1985 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesi
nin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur.
14091
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Türk Standardları Enstitüsü'nden:
İzmir'de müesses Berdin Emaye Tel-Kablo Sanayi ve Ticaret Koli. Şti. Os
man Erdin ve Bahri Erdin firmasının TS 3217 kapsamında ürettiği «ERSA» ticari
markalı II. Sınıf Emaye Bobin Telleri için TSE Markasını kullanma hakkı veren
sözleşmesi, firmanın üretimini durdurması sebebiyle isteği üzerine 7/10/1985 tari
hinde feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, söz
leşme konusu mamullerinin TSE Markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, aksine
davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya ve ilgililerin
sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
14038

îstanbulda müesses Telkonsan Kondansatör Sanayi A.Ş.'nin TS 804 ve TS 1056
kapsamlarında imal ettiği «TELETRANS» ticari markalı kondansatörler için Ensti
tümüzle 15/6/1983 ve 2/7/1982 tarihlerinde imzlandığı TSE Markasını kullanmaya
yetki veren TSE Marka Sözleşmeleri firmanın isteği üzerine 13/10/1985 tarihinde
feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, söz
leşme konusu mamullerinin TSE Markalı olarak piyasaya sunulamayacağı, aksine
davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin
sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
14089

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Vakfın Adı: Hacı Saffet Çam V.
Vakfedenler: Saffet Çam
Vakfın ikametgahı istanbul,
Tescil Kararını veren Mahkemenin Adı: T.C. Yalova Asliye Hukuk Hâkim.'iğinin 20/12/1978 gün, E. 978/248 D. tş. sayılı kararı.
Vakfm Gayesi: Hacı Saffet Çam Camiinin her türlü ihtiyacını karşılamak va
hayır yapmaktır.
Vakfın Mal Varlığı: a) 313 kütük, 44 pafta 269 ada, 88 parselde kayıtlı Bağlarbaşv Mahallesi, Kocaçayır - Safranbolu mevkiinde kain 2345 m , tarla,
b) 2 parta, 287 ada, 9 parselde kayıtlı Rüstem Paşa Mahallesi, Mektep So
kakta kain 1150 m . 38 dem. bahçe,
c) 281 kütük, 6 pafta, 56 ada 12 parselde kayıtlı Süleyman Bey Mahallesi,
Yale Caddesinde kain, 112 m . 97 dem. mesahali altında üç dükkanı olan kargir
Apartman,
d) 287 kütük, 6 pafta, 56 ada, 18 parselde kayıtlı Süleyman Bey Mahallesi,
Kıbrıs Caddesinde kain 343 m . 5 dem. arsası,
e) 954 kütük, 31 pafta, 258 ada, 39 parselde kayıtlı fevzi çakmak karamürsel
caddesinde kain 3972 m . 39 dem. mevcut 10 adet dükkanların intifa hakkı,
f) Fevzi Çakmak Mahallesinde kain 35 pafta, 106 ada 149 parselde kayıtlı
1535 m , sahalı tarlanın 90/1080 hissesi vakfa ait olup, burada vakfeden adını taşı
yan camii ve müştemilatı bulunmaktadır.
Vakfm Organları: a) İdare kurulu, b) Teftiş ve murakaba makamı.
Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzü
ğün 13. maddesi gereğince ilân olunur.
14092
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Bütün ek ve değişiklikleri ile) İş
letme Müdürlüğümüzce baskısı yapılarak KDV dahil 1.100,— T L . ücretle Resmî
Gazete satış büromuzda satışa sunulmuştur. Posta ile talepte bulunanlar 250,—
T L . posta ücreti ile kitap bedelini T . C . Ziraat Bankası Ankara - Dışkapı Şu
besi 640/65 numaralı İşletmemiz hesabına göndermelerini ve buna ait banka
dekontunu veya suretini bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze bildirmeleri
ni rica ederiz.

•
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan ve
İşletme Müdürlüğümüzce baskıları yapılan kitaplardan GÜNEŞLİ SU ISITI
CILARI % 10 KDV dahil 250,— T L , ASANSÖRLER °7o 10 KDV dahil 400,—
T L , İNCE YAPI % 10 K D V dahil 400,— T L , K A B A İNŞAAT İŞLERİ % 10
KDV dahil 650,— T L , karşılığında Resmî Gazete satış büromuzdan temin edi
lebilir. Posta ile talepler de her kitap için 100,— T L . posta ücreti ilave edilmesi
gerekmektedir.

Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü :
Sayfa
Kanun
3234 Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

1

Yürütme ve İdare Bölümü :
Bakanlara Vekillik Etme İşlemi
— Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi
N. TÜREL'in Vekillik Etmesine Dair Tezkere
— Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım OKSAY'ın
Vekillik Etmesine Dair Tezkere

13
14

Bakanlar Kurulu Kararı
85/9983 Sinop İlinin Muhtelif İlçelerine Bağlı Bazı Yerleşim Alanlarında Mey
dana Gelen Heyelan Olayı Sebebiyle "Afete Maruz Bölge" Olarak
Kabulüne Dair Karar

14

Yönetmelikler
— Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
ile Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliği
— Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören
Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Yönetmelik
— İlânlar

25

33
35
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